


บทสรุปผู้บริหาร 

   จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด ำเนินกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  โดยกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร และ
คณะท ำงำนเพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้วยระบบออนไลน์ โดยคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ใน
ครำวประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2564 ได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำน และจะด ำเนินกำร
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์เพื่อให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ ผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประชำชน และผู้สนใจได้ทรำบ โดยมีผลกำรด ำเนินงำนสรุป ดังนี้  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำนยัง
ต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย ดังนี้ 1) ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
ควำมมั่นคงรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 2)  ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมควำมปลอดภัยและ
ป้องกันภัยคุกคำมในชีวิตทุกรูปแบบ 3) ร้อยละของสถำนศึกษำในจังหวัด มีกิจกรรมกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด ในสถำนศึกษำ  

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนอง
การพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด โดยมีผลกำรด ำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ 1) ร้อยละของ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ หรือสถำนศึกษำในจังหวัด ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสนับสนุนกำรเกษตรปลอดภัย             
2) ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ หรือสถำนศึกษำในจังหวัด ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสนับสนุนกำร
ท่องเที่ยวของจังหวัด  3) ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ หรือสถำนศึกษำในจังหวัด ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
เพื่อส่งเสริมกำรมีงำนท ำ  โดยมี 1 ตัวชี้วัดที่ผลกำรด ำเนินงำนยังต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย คือ สัดส่วนผู้เรียนอำชีวศึกษำ
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสำมัญศึกษำ   

   ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัด โดย
ไม่มีกำรประเมินผล 1 ตัวชี้วัดคือ 1) ร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ อ่ำนออกเขียนได้ ระดับดีขึ้นไป  
และมีผลกำรด ำเนินงำนยังต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยำยตำมแผน ประกอบด้วย  1) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติทุกระดับเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ (กำรทดสอบ O-NET ไม่บรรลุเป้ำหมำย /กำรทดสอบ N-NET 
และ V-NET บรรลุเป้ำหมำย) 2)  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน 
(O-NET)  มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละรำยวิชำเพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ  3) ร้อยละของผู้จบกำรศึกษำอำชีวศึกษำ            
มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำกำรหรือวิชำชีพ 4) ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำ
สมรรถนะตำมสำยงำน หรือเพื่อเสริมควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้  5) ร้อยละของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  
(ลูกพ่อขุนผำเมือง เสียสละ กล้ำหำญ ชำญฉลำด)  6) ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำใน



จังหวัดมีกำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศให้แก่บุคลำกรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  และ 7) ร้อยละของสถำนศึกษำในจังหวัด 
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพื้นฐำนกำรเรียนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรให้แก่ผู้เรียน    
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด โดยมี
ผลกำรด ำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย ได้แก่  1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยต่อประชำกรอำยุ 3 - 5 ปี เพิ่มขึ้น             
2) ประชำชน อำยุ 15 - 59 ปีได้รับกำรศึกษำเพิ่มขึ้น  โดยมีตัวชี้วัดที่ผลกำรด ำเนินงำนยังต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย ดังนี้ 
1) ร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับต่อประชำกร อำยุ 6 - 14 ปี  2) ร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำ 
ม.ปลำย หรือเทียบเท่ำ ต่อประชำกร อำยุ 15 - 17 ปี เพิ่มขึ้น 3) ร้อยละผู้เรียนระดับอุดมศึกษำในจังหวัด ต่อ
ประชำกรวัยเรียนระดับอุดมศึกษำเพิ่มขึ้น 4) ร้อยละของเด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคัน และเด็กตกหล่น ได้รับ
กำรช่วยเหลือเพิ่มขึ้น  
 ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด โดยไม่บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ประกอบด้วย  1) ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำในจังหวัด น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ พระบรมรำโชบำยและพระรำชด ำริด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ เพื่อ
กำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำใน
จังหวัด ส่งเสริมกิจกรรม สถำนศึกษำพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม และโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  3) ร้อยละ
ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในจังหวัด มีกำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด โดยมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) มีระบบข้อมูลสำรสนเทศทำง
กำรศึกษำระดับจังหวัด (Big Data) 2) มีระบบข้อมูลสำรสนเทศข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ            
3) หน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีเรื่องกำรร้องเรียนด้ำนกำรบริหำรงำนบริหำรงำนบุคคลลดลง 4) หน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำมีกระบวนกำรที่ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและกำรบูรณำกำรจัดกำรศึกษำ และ 5) หน่วยงำนทำงกำรศึกษำมี
ระบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ทั้งนี้มี ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้ำหมำย คือ สถำนศึกษำมีอัตรำก ำลัง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เหมำะสม 
 นอกจำกนี้ ด้ำนควำมต้องกำรในกำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกผู้บริหำรหน่วยงำน
และสถำนศึกษำ รวม 597 ท่ำน มีผลควำมต้องกำรพัฒนำหรือแก้ปัญหำมำกที่สุดประกอบด้วย 1) กำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรอ่ำน - กำรเขียนของนักเรียน (ร้อยละ 22.44)  2) กำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำ/ทักษะด้ำนอำชีพ (ร้อยละ 
18.26)  และ 3) กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำ (ร้อยละ 11.22) ส่วนควำมคิดเห็นใน
กำรพัฒนำหรือแก้ปัญหำที่มีควำมต้องกำรน้อยที่สุด ประกอบด้วย 1) กำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำกำร
หรือวิชำชีพ ของผู้จบ ปวช.-ปวส. (ร้อยละ 0.17)  2) กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำใน
จังหวัด (ร้อยละ 0.50)  และ 3) คุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผำเมือง เสียสละ กล้ำหำญ               
ชำญฉลำด) (ร้อยละ 0.84)    
 



ค าน า 
 ตำมที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกำศยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ ตำมแผนพัฒนำ

กำรศึกษำ (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 24  ตุลำคม 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่  14 

มกรำคม 2563 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ ในจังหวัด

เพชรบูรณ์ทุกสังกัด ร่วมกันขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยในทิศทำงเดียวกัน และส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565)  

โดยควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ และก ำหนดให้มีกำรติดตำมเพื่อทรำบควำมก้ำวหน้ำ

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำประจ ำปี เพื่อเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด ศึกษำธิกำรภำค 

และส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อทรำบต่อไป 

 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร และคณะท ำงำนระดับจังหวัดและระดับหน่วยงำนทำง

กำรศึกษำ เพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำนกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ หน่วยงำนที่มีสถำนศึกษำในสังกัดหรือที่ก ำกับ

ดูแล และสถำนศึกษำทุกแห่งในจังหวัด ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 1) กำรจัดกำรศึกษำเพื่อ

ควำมมั่นคง  2) กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำก ำลังคนสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรตอบสนองกำรพัฒนำจังหวัด 3) 

พัฒนำศักยภำพผู้เรียนและสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 4) สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 5) กำรจัดกำร

ศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) กำรพัฒนำกำรบริหำรเพ่ือบูรณำกำรจัดกำรศึกษำ

โดยกำรมีส่วนร่วมในจังหวัด แล้วน ำมำสรุปข้อมูลผลกำรด ำเนินกำร และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1. หลักกำรและเหตุผล  
 ตามที่มีการประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน
ระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง” มีจ านวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ด้านความมั่นคง 2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม               
5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบกับมีการประกาศใช้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายระดับชาติด้านการจัดการศึกษา มีแผนการศึกษาชาติ 
พ.ศ.2560 – 2579 และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทาง
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
ก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการที่มีความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับ         
แผนทั้ง 3 ระดับ 
 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่  14 มกราคม 2563 
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งมีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการจัดการศึกษาของจังหวัด   
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงาน                
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาคที่ก ากับดูแล              
ในพื้นที่และกระทรวงศึกษาธิการทราบ จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงาน            
ตามแผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อด าเนินงาน
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
 

2. วัตถุประสงค์  
 เพื่อติดตามผลงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 พ.ศ.2563 - 2565 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  
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3. เป้ำหมำย 
 มีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ในภาพรวม จากหน่วยงาน 
ทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ ์
 

4. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศึกษาธิการภาค 17 และ
กระทรวงศึกษาธิการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดรายงานผลการด าเนินงาน
ครบถ้วน 
 

5. กลุ่มเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน 
 5.1 หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดกระทรวง/ส่วนราชการ
อื่น ในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกแห่ง  
 5.2 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ ์
 5.3 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา หรือ หน่วยงานต้นสังกัดหรือที่ก ากับดูแลของ
สถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ ์

 

6. ผลที่คำดวำ่จะได้รับ 
 6.1 หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่ก ากับดูแล 
ด าเนินการจัดการศึกษาตามเป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 พ.ศ.2563 - 2565   
อย่างเป็นรูปธรรม 
 6.2 ทราบความก้าวหน้าผลการพัฒนาผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนาการศึกษา             
จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 พ.ศ.2563 - 2565   
   

7. นิยำมศัพทเ์ฉพำะ   
 1. สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ในการนี้ไม่รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. หน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด  
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 3. หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่ก ากับดูแล  หมายถึง หน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่เป็น
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาหรือก ากับดูแลสถานศึกษา เช่น ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วน
ต าบล เป็นต้น  
 4. จังหวัด หมายถึง จังหวัดเพชรบูรณ ์
 5. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ หมายถึง แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 
พ.ศ.2563 - 2565   
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บทที่  2 
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ศึกษาวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับการ

จัดท ารายงานการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 
  แผนระดับที่ 1 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 
  แผนระดับที่ 2 
   2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-25680) 
    ประเด็น (1) ความมั่นคง 
    ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
    ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
    ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา 
    ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
    ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม     
  3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)  
  4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และกรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
  5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 25645)   
  แผนระดับที่ 3 
  6. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 

7. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
8. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) 

  9. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580)  
   10. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563-2565) 
   11. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
   12. แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ.2560-2565) ฉบบัทบทวน   



5 
 

   13. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2561-2565 
   14. แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565  

  15. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ์ระยะที่ 1 พ.ศ.2563-2565  
  16. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 รายละเอียดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้  

1. ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 1) 
 1.1  ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (หลัก) 
  1.1.1 เป้ำหมำย  
   1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21  
   2) สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
  1.1.2 ประเดน็ยุทธศำสตร ์
   1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรม ที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการหล่อ
หลอมคนไทย ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น “วิถี” การด าเนินชีวิต โดยมีประเด็นย่อย ที่สอดคล้อง 
ดังนี้  (2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา         
(3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และ 
(7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
   2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัย 
ตั้งแต่ช่วง การตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากร
มนุษย์ ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ทางการเงิน              
มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถ               
ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คน   ทุกช่วงวัยที่เคยกระท าผิดได้กลับมาใช้
ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้              
(1) ช่วงการต้ังครรภ์/ปฐมวัย (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (3) ช่วงวัยแรงงาน  
   3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21               
โดยมุ่งเน้นผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่                
การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การสร้างความตื่นตัว ให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ
การสร้างระบบ การศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยมีประเด็นย่อย ที่สอดคล้อง ดังนี้                           
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(1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21  (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท 
‘คร’ู ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (7) การสร้าง
ระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
   4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและ
คณิตศาสตร์  ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ 
รวมถึงผู้มี ความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษากลุ่ม ผู้มีความสามารถ
พิเศษ ของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐาน      
พหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง    
โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา ผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา 
สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ (2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม 
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ (3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถ
ในต่างประเทศ ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  
   6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มุ่งเน้น การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการพัฒนา 
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (2) การส่งเสริมบทบาทการ
มีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน (4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
   7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ           
โดยมุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบ
วงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการในการ 
พัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการ 
พัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติ ในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิ 
ของประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) การส่งเสริมการออกก าลัง
กาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา
และนันทนาการ (3) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  (4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการเพือ่รองรับการเติบโตของ อุตสาหกรรมกีฬา 
   
 



7 
 

 1.2 ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
  1.2.1 เป้ำหมำย  
   1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ    
  1.2.2 ประเดน็ยุทธศำสตร์  
   1) การลดความเหลื่อมล้ าสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง 
ดังนี้ (7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส “ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึง การศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน 
โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนและกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มี
มาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา การสนับสนุนกลไก ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
การศึกษาในระดับจังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความ รู้และ
นวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและ ประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน” 
   2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  โดยมี
ประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (5) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม               
(6) การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที่  
   3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้  (1) สร้างสังคม
เข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม  (4) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการ
สร้างสรรค์สังคม (5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
   4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเอง โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน  
 
 1.3 ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนควำมมั่นคง 
  1.3.1 เป้ำหมำย  
   1) บ้านเมืองมคีวามมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
   2) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเรจ็ที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.3.2 ประเดน็ยุทธศำสตร์  
   1) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุข    
ให้เกิดขึ้นกับ ประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดี
มีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
พร้อมที่จะ ร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้  (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคน              
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ในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนัก ในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา            
(2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  (3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ ส่วนตน  
   2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่
อย่าง ตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการและ
การ พัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยมีประเด็ นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้            
(1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน และ (2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่  
 
 1.4 ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
  1.4.1 เป้ำหมำย  
   1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขง่ขันสูงขึ้น 
  1.4.2 ประเดน็ยุทธศำสตร์  
   1) การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นส าคัญด้านการผลิตและการค้า
สินค้า เกษตรในเวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ          
ที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อน 
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า 
และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง            
ทั้งเกษตร อัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกร           
มีรายได้สูงขึ้น โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (2) เกษตรปลอดภัย 
   3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทาง           
ที่ส าคัญของ การท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
มุ่งพัฒนา ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์
จากข้อมูล และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยว               
ให้สอดรับกับ ทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้ง
เทคโนโลยีและ นวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอ านวยความสะดวก                 
แก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์ชุมชน
และเศรษฐกิจต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยค านึงถึง
ศักยภาพของแต่ละ พื้นที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวพ านักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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ระบบนิเวศ และ ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้
ไปสู่ชุมชนและ เมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค 
เพื่อการเป็น แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้ าและแนะน าต่อ  
โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้   (1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (5) ท่องเที่ยวเช่ือมโยงภูมิภาค  
   4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
ประเทศไทย ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่ส าคัญของภูมิภาคเอเชีย            
ในยุคของ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพื้นฐานจะครอบคลุมถึง
โครงสร้างพื้นฐาน ทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้าง
พื้นฐานทาง เศรษฐกิจ เพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร 
และเชื่อมโยง ประเทศไทยกับประชาคมโลก โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (3) เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ 
(4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
   5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ             
ยุคใหม่  ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพื่อสั งคม 
รวมทั้ง เกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี
ความสามารถ ในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน 3 ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้างโมเดล
ธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พร้อมทั้งเป็นนักการค้า 
ที่เข้มแข็งที่จะน าไปสู่การสนับสนุนการเป็นชาติการค้า มีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
เป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็นเลิศ สามารถขยายการค้า และการ
ลงทุนไปต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาลโลก โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้             
(1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

 1.5 ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงกำรเตบิโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
  1.5.1 เป้ำหมำย 
   4) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล   
  1.5.2 ประเดน็ยุทธศำสตร ์
   1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ ให้เติบโตและมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  
ด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลดความเสี่ยง 
ของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้ โดยมีเป้าหมายสู่สังคม ที่มีระดับ
คุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ าลง ผ่านแนวทางและมาตรการต่าง ๆ เช่น  การบริโภคและ
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและป่าไม้ รักษาฐานทรัพยากรสัตว์ป่าและ ความหลากหลาย
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ทางชีวภาพ ส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้อ อาทร และเสียสละ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้  (2) อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด  (4) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) ส่งเสริมการบริโภค
และการผลิตที่ยั่งยืน 
   6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรม ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งจัดตั้งและ
พัฒนากระบวนการ ยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม 
เพื่อแก้ไขปัญหา และลดความขัดแย้ง พัฒนา และด าเนินโครงการยกระดับกระบวนทัศน์  เพื่อก าหนดอนาคต
ประเทศ โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตที่ดขีองคนไทย   
 

 1.6 ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรปรับสมดลุและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
  1.6.1 เป้ำหมำย  
   1) ภาครฐัมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการ ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส   
   2)  ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
   3) ภาครฐัมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
  1.6.2 ประเดน็ยุทธศำสตร์  
   1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหาร
จัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วน ท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  สร้างประโยชน์สุขแก่
ประชาชน โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า ของภูมิภาค (2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี
ดิจทิัลมาประยุกต์ใช้  
   2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนา ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้องเชื่อมโยง
และเป็น กลไกส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะยึดโยง
กับ ยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยข้อมูล               
ขนาดใหญ่ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่           
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เพื่อน าไปสู่ การก าหนดประเด็นการพัฒนา การจัดท านโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
   4) ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถ
ปฏบิัติงานอย่าง มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มี ความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  โดยมีประเด็นย่อยที่
สอดคล้อง ดังนี้ (2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  
   5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก                   
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ                
โดยภาครัฐมีก าลังคน ที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
สนองความต้องการ ในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ             
มีระบบการพัฒนา ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบท
การพัฒนา  มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ              
มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็น
รูปธรรม  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่ องตัว ยึดระบบ
คุณธรรม (2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน   มีคุณธรรม และมีการพัฒนา ตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ  

2. แผนระดับที่ 2  

 2.1 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
  2.1.1  ประเดน็ (11) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
   1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่  1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล               
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย ์
  แนวทางการพัฒนา (2) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการ
พัฒนาต่าง ๆ 
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  เป้าหมายของแผนย่อย : ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย 
ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น   
        3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
   แนวทางการพัฒนา  (2) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีและสมวัย               
(3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน 
   เป้าหมายของแผนย่อย : เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น    
       4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
   แนวทางการพัฒนา  (1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21  
(2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจ (3)  จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่
เชื่อมต่อกับโลกการท างาน (4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (5) ส่งเสริมและ
สนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
   เป้าหมายของแผนย่อย : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
  5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
   แนวทางการพัฒนา  (1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างาน
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน  (2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ (3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ (4) ส่งเสริมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถ
พิเศษในต่างประเทศ (5) ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระท าผิด
สามารถประกอบอาชีพ 
   เป้าหมายของแผนย่อย : (1) แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของ
โครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น    

  2.1.2 ประเดน็ (12) กำรพัฒนำกำรเรียนรู ้
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่ 1  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่เป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชวีิต 
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   เป้าหมายที่  2  คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น     
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  แนวทางการพัฒนา (1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 (2) เปลี่ยน
โฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท              
(4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
   แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา (2) สร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ  
  เป้าหมายของแผนย่อย : ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

 2.1.3 ประเด็น (1) ควำมมัน่คง 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่ 1  ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 

   เป้าหมายที่ 2  ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น     
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  แนวทางการพัฒนา (2) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  ภายใต้         
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนัก รู้ถึง
ความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติ ไทย 
ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา              
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไป
ประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอ 

  เป้าหมายของแผนย่อย : (2) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษา            
ไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น  
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 2.1.4 ประเดน็ (23) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่ 1  ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี                
และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น    
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า (2) พัฒนาอุตสาหกรรม แห่งอนาคต 
(3) พัฒนาบริการแห่งอนาคต  
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น
จากการวิจัยและนวัตกรรมสง่ผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน และ (2) วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้าน
เศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น    
  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
   แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (2) สร้างความ
เสมอภาคทางสังคม (3) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาค
ทางสังคมได้รับการยกระดับเพ่ิมขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม    
  4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (5) ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อบูรณาการระบบวิจัยและ 
นวัตกรรมของประเทศ (2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
(3) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับ (4) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม (5) การเพิ่มจ านวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลิต 
(6) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย 
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) จ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น (2) สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน ต่อภาครัฐ
เพิ่มขึ้น 
    

 2.1.5 ประเดน็ (10) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่ 1  คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจใน
ความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 
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  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ด ี
  แนวทางการพัฒนา (2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้าน
สิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา (5) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น   

 2.1.6 ประเดน็ (13) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

   เป้าหมายที่ 1  คนไทยมสีุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพ่ิมขึ้น   
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อ
การมีสุขภาวะที่ด ี
  แนวทางการพัฒนา (1) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อ
การมีกิจกรรมส าหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม อาทิ พื้นที่สวนสาธารณะในชุมชน โครงข่ายเส้นทางสัญจรทาง
เท้าและทางจักรยานที่เชื่อมโยงกับแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งงาน สถานศึกษา และพื้นที่นันทนาการของชุมชน            
การจัดการพื้นที่สีเขียวของชุมชน  
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น   

 2.1.7 ประเดน็ (14) ศักยภำพกำรกีฬำ 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่ 1  คนไทยมสีุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น 
ด้วยกีฬา    
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐาน           
ให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
  แนวทางการพัฒนา (1) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน 
เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได ้ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ        
อย่างสม่ าเสมอเพ่ิมขึ้น 
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  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  แนวทางการพัฒนา (1) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา อาทิ ผู้ฝึกสอนกีฬา            
ผู้ตัดสินกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา (2) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านนันทนาการตามความถนัด
หรือความสนใจเฉพาะบุคคล  
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

 2.1.8 ประเดน็ (20) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

   เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของใช้บริการ 
   เป้าหมายที่ 2. ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้     
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 
  แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน  (2)  พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ (3) ปรับวิธีการ
ท างาน   
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น  

  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (4) แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
  แนวทางการพัฒนา (1) 1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” (2) ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์  
(3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและ 
มีความคล่องตัว  
 
 
 
 
 
 
  



17 
 

 2.2 แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ 
       เป้ำหมำย ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
อนาคตสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย  มีนิสัย       
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดีรู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และ มีจิตสาธารณะ 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย (กองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา) 
    เป้ำหมำย 
   1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3 - 5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์             
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
การศึกษา รวมถึงระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนส า เร็จการศึกษา                
ขัน้พืน้ฐาน หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด 
   2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพ่ึงพาตนเองในการด ารงชีวิตได ้
   3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะดา้นการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy & Numeracy 
Competency) ในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่จ้าเป็นต่อการท างานและการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน 
   4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย 
ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน 
   ขั้นตอนกำรด ำเนนิกำรปฏิรปู 
   1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการท างานเพื่อสนับสนุนการด าเนินการปฏิรูป 
   2. การสนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน (Prevention) และการแก้ไข (Correction) ปัญหาเด็กและ
เยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   3. การสนับสนนุกลไกการด าเนินงานในระดับพื้นที่และต้นสังกัด 

   4. การติดตามความคืบหน้าและการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม 

    กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
   เป้ำหมำย 
   1. ผู้เรียนทกุระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทกัษะในการด ารงชีวิตในโลกยุคใหม่ 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรบัผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 
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   2. ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู 
   3. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ และการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้น้าทางวิชาการ มีจิตวิทยาใน
การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงาน
และชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยส าหรับผู้เรียน  

  ขั้นตอนกำรด ำเนนิกำรปฏิรปู 
     1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ 
     2. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู ้
     3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 
     4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
    5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ติดตามความคืบหน้า
ในการด าเนินการ 
 

    กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 

เป้าหมาย  
1. กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน 

          1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 
      1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษา 
และสายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
   ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูป 
   1. ด้านกลไกและระบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ 
    ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์เข้าเรียนครู และการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นคร ู
    ขัน้ตอนที่ 2 การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความ
เป็นเลิศ 
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    ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบ
การนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมครูที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
    ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาวิเคราะห์และก าหนดสมรรถนะ และการพัฒนามาตรฐานและชี้ วัด
สมรรถนะอาจารย์ประจ้าหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู และการพัฒนาอาจารย์ประจ้าหลักสูตรให้มี
สมรรถนะ 
    ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาจารย ์
ประจ้าหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู 
    ขั้นตอนที่ 6 การศึกษาวิเคราะห์และก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู และการพัฒนาครูพี่เลี้ ยงให้มี
สมรรถนะ 
    ขั้นตอนที่ 7 การพัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน สมรรถนะครูพี่เลี้ ยงใน
โรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู    
   2) ด้านกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและ                       
สายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
    ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์และก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความ
ต้องการจ าเป็น 
    ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามช่วยเหลือ ครู และการ
พัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจ าเป็น 
       ขั้นตอนที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามช่วยเหลือครูใหม่ ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา ครูที่มีความรู้ ความสามารถและมี
คุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่นยากจน ห่างไกลและทุรกันดาร อาทิ 
การร่วมมือกับชุมชน (PLC&CPD: (Professional Learning Community & Continuous Professional 
Development) การศึกษาอบรม และแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้การบริหารการศึกษาและการ
นิเทศการศึกษา  
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      ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู 
       ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และการคง
วิทยฐานะของครู โดยน าผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนส าคัญในการประเมินและการปรับปรุงค่าตอบแทน  
ที่เหมาะสม 
 

  กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ 
น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

   เป้ำหมำย 
    ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีทักษะทีต่รงตามความคาดหวังของสถานประกอบการและทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  

   ขั้นตอนกำรด ำเนนิกำรปฏิรปู 
      1. ขั้นตอนที่ 1 จัดท ามาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาสนใจเรียนสายวิชาชีพ 
สร้างการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการเรียนอาชีวศึกษาและความส าคัญของการเรียน
ระบบทวิภาคี พัฒนาระบบเชื่อมต่อการศึกษาระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษา อุดมศึกษา พัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และระบบอ้านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนระหว่างการฝึกงานหรือฝึกอาชีพอยู่ในสถาน
ประกอบการต่างพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนและผู้ปกครองส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษาทวิภาคีเพื่อให้ผู้เรียนได้รับค่าตอบแทนระหว่างฝึกงานหรือฝึกอาชีพ และ             
มีความพร้อมเข้าสู่งานเมื่อสิ้นสุดโครงการ ก าหนดมาตรการจูงใจผู้ประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษาและการรับ
ผู้เรียนเข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพ รวมทั้งมีข้อตกลงร่วมในการจ้างงานหลังส าเร็จการศึกษา 
      2. ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาระบบความร่วมมือ ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีเชิงพื้นที่และ
การคัดกรองสถานประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ควบคู่กับการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานในการฝึกทักษะในสถานศึกษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียนก่อนฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ หรือองค์กรธุรกิจต่าง ๆ 

      3. ขั้นตอนที่ 3 สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพเฉพาะ
ด้านและเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น ร่วมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการเพื่อ            
ยกกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีความเชื่อมโยงกับการรับรองมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานฝีมือ
แรงงานสอดคล้องกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ในสาขาที่สถาบันมีความโดดเด่น หรือตอบสนองกับทิศทางการพัฒนา
และการลงทุนของประเทศ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในการพัฒนาและยกระดับ
ก าลังคนด้านสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
เกษตร และบริการปัจจุบันในรูปแบบยกระดับหรือปรับความรู้และทักษะ (Up Skill) อบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ทักษะใหม่ (Re Skill) หรือฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ (New Skill) 
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      4. ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการปฏิรูปฯ ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าใน 
การด าเนินการ 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ 
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 
   เป้ำหมำย 
    1. การสนับสนุนการพัฒนากาลังคนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้
ปานกลางอย่างยั่งยืน 

    2. การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลาง
อย่างยั่งยืน  
    3. การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการสร้างความเชื่อมั่นและการ
สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย 
   ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูป 
      1. ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจและวิเคราะห์สภาพสถานการณ์ปัจจุบัน และก าลังการผลิตของ 
สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ Lifelong-Learning   
    2. ขั้นตอนที่ 2 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
พัฒนาแผนการปฏิรูประบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้าในโอกาสการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาของประชากรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส และส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้เรียน หรือการเทียบโอนประสบการณ์/ความรู้ 
      3. ขั้นตอนที่ 3 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันยกร่างแผนการปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม
ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
ภายใน 20 ปี 
      4. ขั้นตอนที่ 4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกับจัดท าแผนการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษารวมถึงหน่วยงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา   
    5. ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา) 
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 2.3  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   1) วัตถุประสงค์ที่  1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม                 
มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน 
เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2) เป้าหมายรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้ อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ 
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  มี
วิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
   3) ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
   3.1  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น และเป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ 
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   3.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย           
จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ที่พึงประสงค ์
    3.3 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
   3.4 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   4) ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
   4.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1  เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 มีรายได้ต่ าสุด
ให้สามารถเข้าถึง บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ประเด็นที่ 1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ 
และสภาพร่างกาย    
   4.3 แนวทางการพัฒนาที่ 2 กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง ประเด็นที่ 1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มี
คุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน มากขึ้นระหว่างพื้นที่ โดย (1) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นทั้ง มาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทาง
อาชีพที่ชัดเจน เพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู (2) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา 
โดยน าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน (3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้ 
โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 
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  5) ยทุธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
    5.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็น
สถาบันหลักของประเทศ 
    5.2  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและ
ธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ประเด็นที่ 1  สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ มีการน าแนวทางพระราชด าริไป
เผยแพร่และพัฒนา พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อปกปักรักษาและป้องกันการกระท าที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบ
ต่อสถาบันหลักของชาติ   

  6) ยทุธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
    6.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
    6.2  แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความ โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า ประเด็นที่ 4  พัฒนา
บุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
    6.3  แนวทางการพัฒนาที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานสากล   
    6.4  แนวทางการพัฒนาที่ 5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

  7) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
    5.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ 
    5.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  
    5.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม 
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 2.4 นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ.2562-2565) 
   วิสัยทัศน ์
   “มีเสถียรภาพภายในประเทศ มีศักยภาพในการลดภัยข้ามเขตพรมแดนไทย มีบทบาทสร้างสรรค์ใน
ภูมิภาคละประชาคมโลก” กล่าวคือ ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศ            
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤตการณ์ มีบทบาทที่สร้างสรรค์
และรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคและประชาคมโลกเพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ 
   นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำต ิ
    1. นโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2. นโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
    3. นโยบายที ่3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

   4. นโยบายที่ 4 : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 
    5. นโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
    6. นโยบายที่ 6 : ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
    7. นโยบายที่ 7 : จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
    8. นโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
    9. นโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
    10. นโยบายที ่10 : เสรมิสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์
    11. นโยบายที ่11 : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    12. นโยบายที ่12 : เสรมิสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
    13 นโยบายที ่13 : พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
    14. นโยบายที ่14 : เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
    15. นโยบายที ่15 : พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 
    16. นโยบายที ่16 : เสรมิสร้างดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 

   แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (ที่เกี่ยวข้อง) 

  1 กำรเสริมสร้ำงควำมมัน่คงของมนุษย์ รองรับทุกนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ โดยก าหนด
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
  1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด า รงชีวิต                  
มีส่วนร่วมและมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 
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   1) ตัวชี้วัด 
   (1) ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 
    (2) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง 
  3) กลยุทธ ์
    (1) ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกก าลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน ต าบล หมู่บ้านจังหวัด 
ภาค และประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ                 
ต่อผลประโยชน์แห่งชาต ิ
   (2) ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยปกติและสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม 
   (3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน พื้นที่  เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันและ                      
มีขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคต รวมทั้ง
เสริมสร้างความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   (4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้แก่ผู้บริหารและ          
ผู้ที่ปฏิบัติงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้รับรู้ถึงความส าคัญของมิติความมั่นคงที่ต้องประสานและ
บูรณาการการวางแผนและการปฏิบัติงานที่เกื้อกูลกันอย่างเป็นเอกภาพ 
   (5) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่านิยม
ที่ดีงาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอน ทั้งในระบบและนอกระบบ
สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในด้านความมั่นคง 
   (6) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการสนับสนุน
โครงการความร่วมมือต่าง ๆ และกิจกรรมด้านความมั่นคงในการขจัดหรือลดปัญหาด้านความมั่นคง เพื่อส่งเสริมาร
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความสงบสุขของสังคม และการกระจาย
รายได้ที่ทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง                
เป็นธรรมและยั่งยืน 
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 3.กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติภำยใต้กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข รองรับนโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยก าหนดเป้าหมาย            
เชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ ดังนี้ 
   1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธ ารงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชูเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ 
   2) ตัวชี้วัด 
    (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   (2) ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย ์
   3) กลยุทธ ์
    (1) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการถวาย
ความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์ 
   (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และเข้าใจถึง
บทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความเข้าใจถึงหลักการ
เหตุผล และความจ าเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย ์
   (3) น าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้                
พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ 
    (4) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

 6. กำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง รองรับนโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง
และความสมานฉันท์ในชาติโดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ ดังนี ้
   1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและ
แนวทางสันติวิธี 
   2) ตัวชี้วัด 
   (1) ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย 
    (2) ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมของภาครัฐ 
   (3) ระดับความส าเร็จของการช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
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   3) กลยุทธ ์
    (1) ก าหนดองค์กร/กลไกบริหารจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการภายใต้แนวทาง           
สันติวิธีโดยเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นและมีหลักประกันความปลอดภัยต่อการแสดง
ความคิดเห็นรวมถึงส่งเสริมการเผยแพร่แนวทางสันติวิธี การบริหารจัดการความขัดแย้งบนหลักนิติรัฐและหลักการ
พื้นฐานของประชาธิปไตยการเคารพความเห็นต่าง สิทธิและเสรีภาพ 
    (2) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเน้นสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินการของภาครัฐ และสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมก าหนด            
แนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
    (3) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกระดับ                 
อย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สิทธิและหน้าที่ของประชาชนภายใต้              
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนพัฒนากระบวนการท า งาน               
ด้านยุติธรรมให้มีความโปร่งใสและรวดเร็ว 
   (4) มุ่งขจัดปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย ส่งเสริมการสร้างงาน
การกระจายรายได้ การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อให้รายได้ต่อหัวของประชาชนมากขึ้น รวมถึงปฏิรูปกลไก
การบริหารประเทศทุกระดับ โดยปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหารงานตามหลัก           
ธรรมาภิบาลมุ่งสร้างความเป็นธรรม น าไปสู่การกระจายอ านาจและจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
ตลอดจนการเยียวยาอย่างเหมาะสมและเสมอภาค 
   (5) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข             
มีความรักความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย และเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยมีแนวทางหรือการ
ด าเนินการที่ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของสังคมไทย การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความ             
เสมอภาค รวมทั้งการยอมรับความคิดความเช่ือ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกัน 
    (6) มุ่งเน้นการบริหารและการด าเนินงานของภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความ
เข้มแข็งสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมชุมชน การกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นให้มีอิสระและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
วิถีชีวิตของตนและชุมชนทอ้งถิ่น และภาครัฐยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเป็นบรรทัดฐานการจัดการความขัดแย้ง 

  10. กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด รองรับนโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติและนโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี ้ 
  1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์
   การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติด  
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  2) ตัวชี้วัด  
   (1) ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
   (2) ระดับความส าเร็จของกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
  3) กลยุทธ ์ 
   (1) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะ
การสกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ การควบคุมแหล่งผลิตภายนอกประเทศ และการผลักดันการด าเนินงาน                
ตามแนวปฏิบัตสิหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก  
   (2) สกัดกั้นการลักลอบน าเข้ายาเสพติด ปราบปรามผู้ค้า และเครือข่ายยาเสพติด โดยการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
    (3) บ าบัดฟื้นฟูผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตามสภาพการเสพติด รวมทั้งติดตามและ ให้ความ
ช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูอย่างเหมาะสม  
   (4) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของ              
ยาเสพติด เพื่อป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและ
แก้ไข ปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที ่โดยใช้กลไกประชารัฐ  
   (5) ผลักดันความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข  
ปัญหายาเสพติด 
 

  11. กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยทุจริต รองรับนโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี ้
    1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต รวมทั้ง
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
   2) ตัวชี้วัด 
     (1) ค่าดัชนีช้ีวัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 
     (2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
   3) กลยุทธ ์
    (1) น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
     (2) ผลักดันการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต
และให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
     (3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินโครงการของภาครัฐ 
    (4) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้านและปฏิเสธการทุจริต 
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  15. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ รองรับนโยบายที่ 10 : เสริมสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี ้

   1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อมในการ
รับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร ์
    2) ตัวชี้วัด 
    (1) ระดับความพร้อมของไทยในการป้องกันความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์           
ที่สอดคล้องกับหลักสากล 
     (2) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ
รัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานส าคัญด้านไซเบอร์ 
   3) กลยุทธ ์
     (1) พัฒนาขีดความสามารถ ทั้งองค์กรภาครัฐ ฝ่ายทหาร พลเรือน และต ารวจ และภาค
ส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจนรองรับสังคมดิจิทัล 
    (5) พัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและอาเซียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงทางไซเบอร ์
    (6) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้  และความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ            
ภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ 
     (4) ป้องกันภัยคุกคามด้านไซเบอร์และก าจัดความเสี่ยงที่อาจน าไปสู่สงครามไซเบอร์เพื่อ
เสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยบูรณาการการจัดการความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
     (5) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึง
พัฒนาเทคโนโลยีส าหรับงานสืบสวนและป้องกันอาชญากรรมไซเบอร ์
    (6) ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรทุกภาคส่วน/บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มี
ความรู้ความช านาญด้านไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง 
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3. แผนระดับที่ 3  

  3.1 นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)  

    นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวม 
12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 11 
นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังน้ี  
    นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์      
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศและการเป็นพลเมืองดี) 
นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน) นโยบายหลักที่ 5 
การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการ
ท่องเที่ยว) นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่    
ทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย            
(8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัด
อบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้าง
หลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
    นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่              
7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ นโยบายเร่งด่วนที่  
10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
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  3.2 เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

      การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA) เมื่อวันที่ 25 
กันยายน 2558 ผู้น าประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย รวม 193 ประเทศ ได้ลงนามรับรองเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ทดแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals ; MDGs) ซึ่งหมดอายุลงในปี 2558 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะถูกใช้
เป็นเครื่องก าหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของประเทศไทยและของโลกจนถึงปี ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) ครอบคลุม
ระยะเวลา 15 ปี ที่ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค์ (Target) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสูงสุด
เพื่อขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่ท าลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งจะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

     ประเทศไทยได้ก าหนดกลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมี
การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ (มติที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กพย. เมื่อวันที่ 
19 ธันวาคม 2562) 
   1. เห็นชอบหลักการร่างแผนการขับเคลื่อน SDGs ส าหรับประเทศไทยตามที่ สศช. เสนอ 
   2. มอบหมายให้ สศช. ด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
   3. เห็นชอบให้ยกเลิกการด าเนินงานต่าง ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้เคยมีข้อสั่งการหรือเคยมีมต ิ
   4. ปรับการด าเนินงานให้สอดคล้องกับร่างแผนการขับเคลื่อนฯ 
   ร่ำง แผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่ยั่งยนืของประเทศไทย ประกอบดว้ย 
   1. การสร้างการตระหนักรู ้
     2. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่  2  
และแผนระดับที่ 3 ของประเทศ 
    3. กลไกการขบัเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    3.1 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน  ระดับชาติเชิงนโยบาย 
(นายกรัฐมนตรี : ประธาน ปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ : กรรมการ ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สศช.) : เลขานุการ) 
    3 . 2  คณะอนุ ก ร รมก าร เพื่ อ ก า รพั ฒนาที่ ยั่ ง ยื น  เ ป็ นกล ไก ในการแปล งน โ ยบาย 
และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ รวม 4 คณะ ประกอบด้วย 
      3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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      3.2.2 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
      3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
   4. การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแมบ่ทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 
   5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคภาคีเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ) 
     กพย. ได้มอบหมำยให้กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบและประสำนงำนหลักกำร
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
     1. รายเป้าหมายหลัก (Goal) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลัก ประกันว่าทุกคนมี
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต     
      2. รายเป้าหมายย่อย (Target) ที่ 4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C  
     เป้าหมายย่อย 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
       เป้าหมายย่อย 4.2: สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และ
การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในป ี2573 
     เป้าหมายย่อย 4.3 : สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 
       เป้าหมายย่อย 4.4 เพิ่มจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะทางด้าน
เทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 2573 
    เป้าหมายย่อย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ าทางเพศด้านการศึกษาและสร้างหลักประกัน ว่ากลุ่ม                
ที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ อย่างเท่าเทียม ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 
     เป้าหมายย่อย 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชายและหญิง 
สามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้ ภายในปี 2573  
     เป้าหมายย่อย 4.7  สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความรุนแรง                           
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การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 
     เป้าหมายย่อย 4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ 
และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผล
ส าหรับทุกคน 
    เป้าหมายย่อย 4B เพิ่มจ านวนทุนการศึกษาทั่วโลกที่ให้แก่ประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในทวีปแอฟริกาเพื่อเข้าศึกษาต่อ            
ในระดับ อุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค 
วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 
      เป้าหมายย่อย 4.C เพิ่มจ านวนครูที่มีคุณวุฒิรวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนา            
ที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
 

 3.3 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2560 - 2579) 
  แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) แนวคิดของการจัดการศึกษาตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติยึดหลักการ เป้าหมายและ แนวคิดต่อไปนี้ คือ หลักการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 1) หลักการ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All)  2)  หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive 
Education)  3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม  (All for Education) และยึด
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :  SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) 
ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) ระยะ 20 ปี 
 

  วิสัยทัศน์  
   คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 

  พันธกิจ 
    1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษา และ
เรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้ เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยก ระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลกศตวรรษที่ 21  
   2) พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้ เป็นผู้ มี ความรู้  คุณลักษณะและทักษะการ เรี ยนรู้                    
ในศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรยีนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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   3) สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติโดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และ สังคม
คุณธรรมจริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยสงบสุขและพอเพียง  
   4) พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเพื่อการก้าวข้ามกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมด้วยการเพิ่มผลิตภาพของ
ก าลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของ โลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0  

  วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
   3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   4. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่ มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 

 
 

  ยุทธศำสตร์ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี ้
   ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
    เป้ำหมำย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต ้
     3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ                  
(พื้นที่สูงพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
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     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจาก
ไซเบอร์ เป็นต้น 

   ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลงัคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
    เป้ำหมำย 
      1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ   
    แนวทำงกำรพฒันำ 
      1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

   ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
    เป้ำหมำย 
      1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ     
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
      2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
      4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
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      7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
    แนวทำงกำรพฒันำ 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
     3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม              
ที่พึงประสงค ์
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

   ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
    เป้ำหมำย 
     1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
     3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที ่ครอบคลุม ถูกต้อง              
เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
     3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 

   ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    เป้ำหมำย 
     1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ
     2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้  และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต             
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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    แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ              
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
     2. ส ่ง เสร ิมและพัฒนาหล ักส ูตร  กระบวนการ เร ียนรู ้ แหล ่ง เ ร ียนรู ้ และสื ่อ              
การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
     3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
 

   ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
    เป้ำหมำย 
     1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได้ 
     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
     3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่ 
     4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
     5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
     2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
     4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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 3.4  นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพฒันำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580) 
 

  วิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
   “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์”  
     ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)  หมายถึง ยุคประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้
ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูลทุนมนุษย์และ
ทรัพยากรอ่ืนใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
  เป้ำหมำยและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 
   1. เป้าหมายที่ 2 สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการผ่านสื่อดิจิทัล 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    1.1 ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
และสื่อดิจิทัลอย่างเท่าเทียม 
    1.2 คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นจากการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการสาธารณะ
  โดยเฉพาะบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตผ่านเทคโนโลยดีิจิทัล 
    ตัวชี้วัด 1) ประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเสมือนเป็น
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ประเภทหนึ่ง  2) อันดับการพัฒนาตามดัชนี ICT Development Index (IDI) อยู่ใน
ประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด 40 อันดับแรก 
   2. เป้าหมายที่ 3 พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัลด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมี
ความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 
    2.1 ประชาชนมีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ              
มีความตระหนักความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการใช้ เทคโนโลยี ดิจิทัลให้ เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์                
(Digital Literacy)  
    2.2 ประเทศไทยมีก าลังคนด้านดิจิทัลที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับ
มาตรฐานสากล และก าลังคนในประเทศให้มีความรอบรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ 
และสร้างสรรค์ผลงาน  
    ตัวชี้วัด  ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เกิด ประโยชน์และสร้างสรรค์  
   3. เป้าหมายที่ 4 ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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   กระบวนทัศน์การปฏิบัติงานการบริหารจัดการและการให้บริการของทางภาครัฐเปลี่ยนแปลง 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชน ธุรกิจ และทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพมีความมั่นคงปลอดภัย
และมีธรรมาภิบาล  
    ตัวชี้วัด อันดับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัล ในการจัดล าดับของ UN e-Government 
Rankings  อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด 50 อันดับแรก 
   

  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
   ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลประสิทธิภำพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
    เป้ำหมำยยุทธศำสตร์  
     ข้อที่ 1. โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  
      1.3 ร้อยละ 95 ของโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น และศูนย์การเรียนรู้ ไอซีทีชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน มีบริการอินเทอร์ เน็ตเข้าถึง ด้วยความเร็ว 
ไม่ต่ ากว่า 30 Mbps 
   ยุทธศำสตร์ที่ 2  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
    เป้ำหมำยยุทธศำสตร์  
     ข้อที่ 1. ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้นจากการใช้
เทคโนโลยดีิจิทัล 
     ข้อที่  2  สัดส่วนของธุรกิจ SMEs ไทย ทั้ งในภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและ              
ภาคบริการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถแข่งขันได้ทั้งในเวทีภูมิภาคและเวทีโลกโดยเพิ่มสัดส่วนของธุรกิจSMEs 
และวิสาหกิจชุมชนในการขายสินค้า ออนไลน์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20  
 
   ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงสังคมคุณภำพที่ทั่วถึงเท่ำเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
    เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ 
     ข้อที่ 2 ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ (Digital Literacy)  
     ข้อที่  3 ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษา สาธารณสุข และบริการสาธารณะ            
ผ่านระบบดิจิทัล  
      3.1 ประชาชนทุกวัยทั่วประเทศ สามารถ เข้ าถึ งบริ ก ารการ เ รี ยนรู้ ร ะบบ เปิ ด                
ส าหรับมหาชน (MOOC) ได้ตามความต้องการ 
 
 



40 
 

   ยุทธศำสตร์ที่ 4  ปรับเปลี่ยนภำครัฐสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล 
    เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ 
     ข้อที่ 1 บริการภาครัฐตอบสนองประชาชนผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และแม่นย า 
      1.1 ลดการใช้ส าเนาเอกสารในบริการของภาครัฐ (Smart Service)  
     ข้อที่ 2 ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสมเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     ข้อที่ 3 มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐการจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการ              
ไม่ซ้ าซ้อน สามารถรองรับการเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงานและให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

   ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำก ำลังคนให้พร้อมเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
    เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ 
     ข้อที่  1 บุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในสาขา ที่ขาดแคลนหรือมีความส าคัญต่อการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล    
     ข้อที่ 3 บุคลากรผู้ท างานทุกสาขามีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล  
   

   ยุทธศำสตร์ที่ 6  สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
    เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ 
     ข้อที่ 3 มีมาตรฐานข้อมูลที่เป็นสากล เพื่อรองรับการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการท าธุรกรรม
  

 3.5 แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

 วิสัยทัศน ์

   ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ  พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 

  พันธกิจ 
   1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และเทียบเท่าระดับสากล 
   2) สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   3) ผลิต พัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพก าลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ                 
   4) วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
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   5) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
   เป้ำประสงค์รวม  
    1) ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
ส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
    2) ประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
เสมอภาค 
    3) ก าลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
    4) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อ
ยอดเชิงพาณิชย ์
    5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

  แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่องที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
   1) เป้าหมาย  
    ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบใหม่ 
     2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 
 

ที่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย แหล่งข้อมูล 
  2563 2564 2565  
1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  
และสร้างจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
สถาบันหลักของชาติ  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 สป.  
(สช. กศน. สบศ.) 
สพฐ.  
สอศ. 

2 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 สป.  
(สช. กศน. สบศ.) 
สพฐ.  
สอศ. 

3 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
อาชีพ เพื่อการมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพ
ในท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 สป. (กศน. 
ศปบ.จชต.) 
สอศ. 
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  3) แนวทางการพัฒนา 
    3.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของ
ชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    3.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
    3.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนา
ทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้   
 

  แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่องที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
   1) เป้าหมาย 
    1.1) ก าลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
    1.2) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อ
ยอดเชิงพาณิชย ์
   2)  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 
 

ที่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย แหล่งข้อมูล 
  2563 2564 2565  
1 ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ         ระยะ

สั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาก าลังคนใน 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 สป. (สช. กศน.) 
สอศ. 
 

2 ร้อยละของก าลังคนที่ได้รับการพัฒนา 
ตามหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ประเทศ 
 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 สป. (สช. กศน.) 
สอศ. สสวท. 

3 สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท
อาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา  
(ปวช.1 : ม.4) 

50 : 50 50 : 50 50 : 50 สป. (ศทก.) 
 

4 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์
ความรู ้และสิ่งประดษิฐ ์
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิง
พาณิชย์ 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 สป. สกศ. สพฐ. 
สอศ. 
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  3) แนวทางการพัฒนา 
   3.1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ

พัฒนาประเทศ 
   3.2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 
  แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่องที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   1) เป้าหมาย 
    1.1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และมาตรฐานสากล 
    1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
    1.3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมีจิตวิญญาณความเป็นครู              
มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 

ที่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย แหล่งข้อมูล 
  2563 2564 2565  
1 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์คะแนน รอ้ยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น  
(เฉพาะปี 2563 ก าหนดเป็น ร้อยละของนักเรียนที่มี
คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น) 
(ปี 2564 – 2565 ปรับให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติฯ) 

ร้อยละ 3 
(เพิ่มขึ้นจากปีที่

ผ่านมา) 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 สทศ. 
 

2 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศด้านการศึกษา (IMD)  

อันดับ 54 อันดับ 45 อันดับ 45 สกศ. 

3 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
เต็มตามศักยภาพตามความถนัด 
และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป ์ดนตรี กีฬา) 

27,055 คน 29,125 คน 
 

30,306 คน 
 

สสวท. สพฐ. 
สอศ. มวส. 

4 ร้อยละของสถานศึกษาได้รู้สถานภาพ 
และมาตรฐานในด้านการเรียนการสอน  
และการบริหารของสถานศึกษา  
และได้รับข้อแนะน าในการปรับปรุงและพัฒนา

- ระดับปฐมวัย          
ร้อยละ 97 
- ระดับ
การศึกษา 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
 
 

สมศ. 
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ที่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย แหล่งข้อมูล 
  2563 2564 2565  

คุณภาพของสถานศกึษา 
(เฉพาะปี 2563 ก าหนดเป็น ร้อยละของสถานศึกษา
แต่ละระดับที่มีผลการประเมินคุณภาพดีขึ้นไป 

ขั้นพื้นฐาน 
ร้อยละ 61 
- ระดับ
อาชีวศึกษา 
ร้อยละ 80 

5 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 สป. (สช.) 
สพฐ. 

6 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับ 
การส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ (ปี 2563 ก าหนดเป็น ร้อยละ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
และประเภทการศึกษาได้รับการส่งเสริม 
และพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
สมรรถนะของครูยุคใหม่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 
 
 

สป. (กศน. สช. 
สคบศ. 
ส านักงาน 
ก.ค.ศ.) 
สพฐ. สอศ. 
คส. สกสค. 
สสวท. 

   3) แนวทางการพัฒนา 
3.1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

    3.2) พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
    3.3) พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

 

  แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่องที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
   1) เป้าหมาย  
    ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอภาคและ
เหมาะสมกับช่วงวัย 
   2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 

 

ที่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย แหล่ง 
  2563 2564 2565 ข้อมูล 
1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา

ต่อประชากรกลุ่มอายุ 
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดับประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

สกศ. 
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ที่ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย แหล่ง 
  2563 2564 2565 ข้อมูล 

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
      (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

ร้อยละ 78 ร้อยละ 78 ร้อยละ 78 

2 จ านวนนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
โอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการ
พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ 
ทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจ าเป็น 

3,667,000 คน 3,630,059 คน 
 

3,592,821 คน 
 

สพฐ. 
สป. (สช. 
กศน.) 
 

3 จ านวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 

11,385,500 คน 21,456,400 คน 
(10,000,000) 
(1,456,400) 
(10,000,000) 

11,527,800 
(10,000,000) 
(1,527,800) 
 

 
สป. (กศน.) 
สอศ. 
สสวท. 

   3) แนวทางการพัฒนา 
    3.1) เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
    3.2) พฒันาเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
    3.3) พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ์ และการเทียบโอนความรู ้
     3.4) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการ                  
 

  แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่องที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  1) เป้าหมาย 
    ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย สนับสนุนการจั ด
การศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ                   
   2)  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 
 

ที่ ตัวชี้วัด  ค่ำเป้ำหมำย  แหล่งข้อมูล 
  2563 2564 2565  
1 จ านวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้รับ

การจัดท า ปรับปรุง แก้ไข 
- 6 ฉบับ - สป. (สน. สช. ก.ค.

ศ.) สพฐ. สอศ. 
คส. 

2 จ านวนกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาได้รับการจัดท า ปรับปรุง แก้ไข 

- - 20 ฉบับ สป. (สน. สช. ก.ค.
ศ.) สพฐ. สอศ. 
คส. 

3 จ านวนระบบฐานข้อมูลกลาง 
ของกระทรวงที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่
อ้างอิงจากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
ระหว่างกระทรวง ศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น  
ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน 
และการศึกษา  

4 ฐาน 5 ฐาน 5 ฐาน สป. (ศทก.) 
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ที่ ตัวชี้วัด  ค่ำเป้ำหมำย  แหล่งข้อมูล 
  2563 2564 2565  

(ปี 2563 ก าหนดตัวชี้วัดเป็น  
จ านวนฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมโยง 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลรายบุคคล 
ทุกช่วงวัย ข้อมูลด้านการศึกษา  
และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม 
และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต) 

   

   3) แนวทางการพัฒนา 
   3.1) พฒันาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
   3.2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 

 3.6 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษำธิกำร  

    กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2565 ดังนี ้

               วิสัยทัศน์ 
   “พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะอาชีพ และมีทักษะ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปัญญา”  
   พันธกิจ  
   1. ยกระดับคณุภาพของการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
   2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
   4 .  ป รั บปรุ ง ร ะบบบริ ห า รจั ดก า รกา รศึ กษา ให้ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ ในการ ใ ช้ ท รั พย ากร 
เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
  เป้ำประสงค์รวม  
   1. ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
     2 .  ผู้ เ รี ย น ไ ด้ รั บ ก า รปลู ก จิ ต ส า นึ กที่ ถู ก ต้ อ ง เ กี่ ย ว กั บค ว ามมั่ น ค ง  และ รู้ เ ท่ า ทั น ต่ อ 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
     3. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย 
      4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   5 .  ผู้ เ รี ย นทุ กคน ได้ รั บ โ อกาส เ ข้ า ถึ ง บริ ก า รทา งกา รศึ กษาที่ มี คุ ณภาพอย่ า งทั่ ว ถึ ง  
และเหมาะสมกับช่วงวัย 
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     6. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียน 
   7. ก าลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แรงงาน 
     8. องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม   
     9. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนับสนุนการจัด
การศึกษาที่หลากหลายในระดับพื้นที่ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ 
   1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล (7 แผนงาน) 
   2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ (5 แผนงาน)  
     3. เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  (5 แผนงาน)  
   4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการศึกษา (5 แผนงาน)     
      5.  ผลิตก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (7 แผนงาน) 
     6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  (6 แผนงาน)   
 

 นโยบำยกำรจดักำรศึกษำกระทรวงศึกษำธกิำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2565  
     หลักกำรตำมนโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 

1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและ
ผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถที่จะเป็นหลัก หรือเป็นที่พึ่งได้  
      T (Transparency)  หมายถึง ความโปร่งใส  
      R (Responsibility)  หมายถึง ความรับผิดชอบ 
      U (Unity)      หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
      S (Student-Centricity)  หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา 

        T (Technology)   หมายถึง เทคโนโลยี 
2. ให้ทุกหน่วยงานน ารูปแบบการท างาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การท างานร่วมกันเป็นหนึ่ง

เดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และน า “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการท างานที่จะท าให้ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจ ในการท างานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็น
ส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งใน เชิงกระบวนการท างานและกระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  

3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเององค์กร 
ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่านกลไกการรับฟัง
ความคิดเห็นมาประกอบการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา   
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ดังนั้น จึงก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี ้

 

  นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 
     1. กำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย  
     2. กำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครูและอำจำรย์ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ
อำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะทำงภำษำและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้านการ
จัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 
     3. กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ (NDLP) และ
กำรส่งเสริมกำรฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ ำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย
ดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง
ผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษา 
     4. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรส่งเสริมสนับสนุน
สถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้
จังหวัดเป็นฐำน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อก าหนดให้มีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการ
บริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
     5. กำรปรับระบบกำรประเมินผลกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ พร้อมจัดทดสอบวัดควำมรู้ 
และทักษะที่จ ำเป็นในกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำทั้งสำยวิชำกำรและสำยวิชำชีพ  เพื่อให้ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนอง
ผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
     6. กำรจัดสรรและกำรกระจำยทรัพยำกรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงกำรระดมทรัพยำกร
ทำงกำรศึกษำจำกควำมร่วมมือทุกภำคสว่น เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้าง
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทาง
การศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
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     7. กำรน ำกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบ
คุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) สู่กำรปฏิบัติ เป็นการ
ผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและ
การอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขาที่
สามารถอ้างอิงอาเซียนได้  
     8. กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำเพื่อพัฒนำร่ำงกำย 
จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา               
เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม  โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็น
ระยะ 
     9 .  กำรศึ กษำ เพื่ อ อำชีพและสร้ ำ งขี ดควำมสำมำรถ ในกำรแข่ งขั นของประ เทศ  
เพื่อให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตทีด่ ี
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
     10. กำรพลิกโฉมระบบกำรศึกษำไทยด้วยกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำร
จัดกำรศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
     11 .  กำร เพิ่ ม โอกำสและกำร เข้ ำ ถึ งกำรศึ กษำที่ มี คุณภำพของกลุ่ มผู้ ด้ อย โอกำส 
ทำงกำรศึกษำ และผู้ เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ  เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
     12. กำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย โดยยึดหลักกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
และกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   นโยบำยระยะเร่งด่วน (Quick Win)  
     1. ควำมปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ 
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
     2. หลักสูตรฐำนสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียน
เป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
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     3. ฐำนข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน  
เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
     4. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมี
การจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
     5. พัฒนำทักษะทำงอำชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     6. กำรศึกษำตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
     7. กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่าเทียม
กับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 

นโยบำยและจุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
1. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมปลอดภัย 
 1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคามใน

ชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่น ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร ใน
สถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school (SSS) หรือ การจัดกิจกรรม 
Safety School Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ การจัดการความรุนแรงเกี่ยวกับร่างกาย 
จิตใจ และเพศ เป็นต้น 

   1.2 เร่งพัฒนาบรรจุตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและ
หน่วยงานทุกระดับ 

 1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังอย่างชัดเจน
ในทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  

2. กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
 2.1  เร่งจัดท าและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดยรับฟัง

ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และทดลองใช้ก่อนการ
ประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565  
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   2.2 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการ
เรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งการพัฒนาระบบ
การวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ   

    2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้
อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนา
ผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

 2.4  มุ่ งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์  หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม                   
ให้มีความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น
และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  

 2.5  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการ
การท างานร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา                   
ธนาคารออมสิน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โครงการธนาคาร
โรงเรียน และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน 

 2.6  พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System)         
ที่มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใ นระบบ                
นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้                 
(Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพื่อการมีงานท า 

    2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความส าเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงาน 
สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

3. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำทุกช่วงวัย  
 3.1 ด าเนินการส ารวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อน าเข้าสู่ระบบการศึกษา

โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ  
    3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อรับ

การพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกับ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    3.3 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยก าหนด
ต าแหน่ง (ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ   

 3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการสร้างความพร้อม                 
ในด้านดิจิทัลและด้านอ่ืน ๆ 

     3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอื่น  

4. กำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะอำชีพและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และส่งเสริมการผลิตก าลังคน

ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
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 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill,  
Up-skill ,New skill เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบที่
หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีความสนใจ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 4.3 จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการ
เป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน             
ที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่  

 4.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย โดยการน าร่องผ่านการ
ให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จ านวน 100 ศูนย์ ให้ครอบคลุมการให้บริการแก่ประชาชน 

5. กำรส่งเสริมสนับสนุนวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการ

ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance 
Appraisal (DPA)   

 5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดท ากรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล 
(Digital Competency) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา  

 5.3 ด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้           
ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงนิและการออม 

6. กำรพัฒนำระบบรำชกำรและกำรบริกำรภำครัฐยุคดิจิทัล 
 6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียนประวัติของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
 6.2 ปรับปรุ งแนวทางการจัดสรรเงินค่ า เครื่ องแบบนักเรียนและอุปกรณ์ การเรียน                  

ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง 
7. กำรขับเคลื่อนกฎหมำยกำรศึกษำและแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  
 จัดท ากฎหมายล าดับรองและแผนการศึกษาแห่ งชาติ เพื่ อ รองรับพระราชบัญญัติ                 

การศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสรา้งการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
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 3.7  แผนพัฒนำภำคเหนือ พ.ศ.2560-2565   

   วิสัยทัศน์  
   “พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสรา้งสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนภุูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 
   วัตถุประสงค ์ 
    1. เพื่อยกระดับการผลติและการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ โดยใช้ความรู ้เทคโนโลย ี
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ ์ 
    2. เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
    3. เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพาครอบครัว             
และพึ่งพากันในชุมชนได ้ 
    4. เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก ่การบริหารจัดการน้ า ป่าต้นน้ า และ
ปัญหาหมอกควัน  
 

   เป้ำหมำยและตัวชี้วัด  
    1. รายได้การท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น  
    2. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น  
    3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
    4. สัดส่วนคนจนลดลง  
    5. สัดส่วนผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบสวัสดิการเพิ่มขึ้น  
    6. พื้นที่ป่าต้นน้ าเพิ่มขึ้น  
    7. จ านวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานลดลง 
 

   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
    ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรท่องเที่ยวและธุรกิจบริกำรต่อเนื่องให้มีคุณภำพ สำมำรถสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มอย่ำงยั่งยืน และกระจำยประโยชน์อย่ำงทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่มีศักยภำพ
สูงด้วยภูมิปัญญำและนวัตกรรม  
    แนวทำงกำรพฒันำ  
          1) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ (1) กลุ่ม
ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน (2) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และก าแพงเพชร           
(3) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี              
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(4) กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ MICE ในจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย/ กีฬาเพื่อการ
พักผ่อน/เชิงสุขภาพ และการพ านักระยะยาว ในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี ้ 
              (1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวย              
ความสะดวกที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
              (2) สนับสนุน Community Based Tourism/Local Tourism เพื่อกระจายประโยชน์ 
จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน รวมทั้งให้ความส าคัญกับการฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและ น ามา
ประยุกต์สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่ม  
              (3) สนับสนุนการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้งระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในภาค เชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เส้นทางสายวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลก และส่งเสริมกิจกรรม
ท่องเที่ยวแนวใหม่เพือ่สร้างรายได้ตลอดป ี 
              (4) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการต่อเนื่องทั้ง
ระบบ ส่งเสริมการตลาดทั้งการรักษาฐานเดิมและขยายไปสู่ตลาดกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพ รวมทั้ง การสร้างตลาดใน
รูปแบบ e-tourism  
              (5) รักษาอัตลักษณ์ของเมือง โดยให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน และเมืองเก่า การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการสร้าง “แบรนด์” หรือ
เอกลักษณ์ของเมือง รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด และเมืองท่องเที่ยวให้เป็นเมืองน่าอยู่
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้มีคุณค่าเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล  
         2) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ กลุ่มอาหารและสินค้า
เพื่อสุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น
ศูนย์กลางและขยายสู่พื้นที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี ้ 
              (1) สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และส่งเสริมการ
น ามาใช้เชิงพาณิชย์ตามแนวคิดการสร้าง Food Valley เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการให้ตอบสนองต่อ
ตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาท ิกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพและความงาม  
              (2) ขยายเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจบริการทางการแพทย์และสุขภาพให้มีความ
หลากหลายสอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มุ่งสู่การเป็น 
Medical & Wellness Hub ระดับอนุภูมิภาค  
             (3) สนับสนุนการพัฒนาเชียงใหม่เป็น Creative City พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมผนวกกับความโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า
มีความแตกต่างโดดเด่นสามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาทิ สินค้า Life Style สินค้าหัตถกรรม และ
ของที่ระลึกต่าง ๆ ที่เน้นคุณภาพทั้งการออกแบบและการใช้งาน  
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              (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ ขยายเครือข่ายเพื่อให้เกิดพลัง ในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตลอด Value Chain  
 

    ยุทธศำสตร์ที่ 2 ใช้โอกำสจำกเขตเศรษฐกิจพิเศษ และกำรเชื่อมโยงกับอนุภูมิภำค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพื่อขยำยฐำนเศรษฐกิจของภำค  
    แนวทำงกำรพัฒนำ  
          1) เสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดน      
ให้สอดคล้องและสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบขนส่ง
ย่อยที่เชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-
ตะวันตก ซึ่งจะรองรับการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC  
          2) พัฒนาเมืองส าคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ และพิษณุโลก ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า บริการ 
ธุรกิจบริการสุขภาพ บริการการศึกษา ธุรกิจดิจิทัล โดยพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและการขนส่งหลายรูปแบบ
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง และเชื่อมโยงระหว่างเมืองและพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะเร่งรัดการ
ด าเนินงานตามผลการศึกษาเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะของ สนข. โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับรูปแบบของ
เมือง พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับสังคมดิจิทัล พัฒนา
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและพัฒนาเมืองสถานี
ขนส่งระบบรางที่นครสวรรค์ แพร่ (อ าเภอเด่นชัย) เชียงราย (อ าเภอเชียงของ) โดยพัฒนาพื้นที่รอบสถานีโดยใช้
แนวทางการจัดรูปที่ดินการวางผังเมืองและส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่  
         3) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูล กฎระเบียบ             
การด าเนินธุรกิจ ในธุรกิจระดับภูมิภาค และสากล รวมถึงเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมที่ถูกน ามาเป็น
ข้อกีดกันทางการค้า รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเข้มแข็งร่วมพัฒนาเครือข่ายกับธุรกิจ
ท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้เข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได้  
         4) พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสินค้าที่ตอบสนองตลาดในกลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้าน และ AEC โดยให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอย่างการเกื้อกูลกันบน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและเพื่อนบ้าน ซึ่งจะสอดรับกับการเป็น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ของพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย  
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    ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐำนกำรผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยง              
สู่อุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มสูง  
    แนวทำงกำรพัฒนำ  
         1) พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัยใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยสนับสนุนการทาเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ  
ให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี เฝ้าระวังผลกระทบจากการ ใช้สารเคมีที่มีต่อดินและน้ า 
ส่งเสริมช่องทางการกระจายผลผลิต สร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ สนับสนุนการ
ตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค  
         2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ ได้แก่ (1) 
การแปรรูปพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน (2) การแปรรูปข้าว พืชไร่             
พืชพลังงาน ในจังหวัดพิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค์ โดยสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
ส่งเสริมการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  ที่ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดเฉพาะ และสนับสนุนการน าผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์มา
ผลิตพลังงานทดแทน  
         3) สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ในจังหวัดนครสวรรค์ 
ก าแพงเพชร โดยสนับสนุนการน าผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์ พัฒนาเป็นพลังงาน
ทดแทน สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในการน าพืช/วัสดุชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
อาทิ ใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเพื่อเป็นสินค้า น ากากมาใช้ในการผลิตพลังงานชีวมวล เป็นการ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่ได้ประโยชน์สูงสุดและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  
         4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ การให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจการผลิตแก่เกษตรกร 
เช่นการโซนนิ่งพื้นที่ปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับ
ศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต  
         5) พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยง เพื่อใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ านอกเขตพื้นที่ชลประทาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าไว้ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าของเกษตรกร ในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน  
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    ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำคุณภำพชีวิตและแก้ไขปัญหำควำมยำกจน พัฒนำระบบดูแลผู้สูงอำยุ
อย่ำงมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงำนภำคบริกำร  
    แนวทำงกำรพัฒนำ  
         1) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทาของผู้สูงอายุและคนยากจน โดยด าเนินการในรูป
ของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีรายได้และได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง สามารถ
พึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  
          2) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการด้านสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  
         3) พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการ ของ
ตลาดแรงงาน ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการบน
ฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
          4) สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการ
จัดสวัสดิการชุมชนได้อย่างยั่งยืน และเป็นโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  
 

    ยุทธศำสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำต้นน้ำให้คงควำมสมบูรณ์ จัดระบบบริหำรจัดกำรน้ ำ
อย่ำงเหมำะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษหมอกควันอย่ำงยั่งยืน  
    แนวทำงกำรพัฒนำ  
          1) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ าในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะ 
จังหวัดน่าน โดยให้ความส าคัญกับการฟื้นฟูป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นแหล่งดูดซับ
น้ าฝนและเพิ่มปริมาณน้าต้นทุนในแต่ละลุ่มน้ า ควบคู่ไปกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายพื้นที่ป่า 
ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพื้นที่ป่าต้นน้ า  
         2) พัฒนาการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบในลุ่มน้ าหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มน้ าปิง วัง ยม 
และน่าน และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ส าคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ บึงสีไฟ 
จังหวัดพิจิตร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อรักษาคุณภาพน้ าและเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าของแหล่ง
น้ าต้นทุน  
         3) แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดยส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนการท าการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและระบบจัดการพื้นที่เกษตรที่เหมาะสม การส่งเสริมให้น าเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์ 
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เพื่อลดการเผาวัสดุทางการเกษตร และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน  
 

 3.8 แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง 1 พ.ศ. 2561-2565   

   เป้ำหมำยกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
    “ศูนย์การความเจริญและการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน” 
   ประเด็นกำรพัฒนำ 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูป และอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าและยกระดับสู่มาตรฐานระดับสากล 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาโครงข่าย คมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ และระบบโซ่อุปทาน             
สู่ศูนย์กลางอินโดจีนและภูมิภาค RCEP 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
สะอาด ตลอดจนอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน บน
ฐานการพัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล และศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบริการ มณฑานิเวศวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์และมรดกโลก 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 5 น้อมน าศาสตร์พระราชาพัฒนาคนทุกช่วงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต 
การศึกษาสาธารณสุข สร้างสังคมสุขยั่งยืน และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม 

 

3.10 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเพชรบูรณ ์พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2564)  

 วิสัยทัศน ์: ดินแดนแห่งควำมสุขของคนอยู่และผู้มำเยอืน  
“จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 

พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมและเสริมสร้างมั่นคง รวมทั้งรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน เพื่อให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 
 ประเด็นยุทธศำสตร์  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  การส่งเสริมประสิทธิภาพเกษตรปลอดภัยอย่างครบวงจร  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิม  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5  ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
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      ตำรำงสรปุประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดจังหวัดเพชรบรูณ์  
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

ประเดน็
ยุทธศำสตร ์

เป้ำประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

1. กำรส่งเสรมิ
ประสิทธิภำพ
เกษตรปลอดภัย
อย่ำงครบวงจร 

1. เพื่อเพ่ิมมูลค่าและผลิต
ภาพภาคการเกษตร  
2. เพื่อสร้างมาตรฐาน
ผลิตผลทางการเกษตร
ปลอดภัย / ผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูปปลอดภัย 
3. เพื่อส่งเสริมรายได้ และ
ลดภาระหนี้เกษตรกร 

1. ส่งเสริม/พฒันา
กระบวนการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย เพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพทางการเกษตร 
2. พัฒนาแหลง่น้ า/โครงสร้าง
พื้นฐานเพ่ือการเกษตร 
3. ส่งเสริม/พฒันา
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร
และการแปรรปูสินค้าเกษตร
ปลอดภัย 
4. ส่งเสริม/เพิม่ช่องทาง
การตลาดสินค้าเกษตร
ปลอดภัย โดยเน้นตลาดน า
การผลิต 
5. ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) การบริหาร
จัดการองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบ 
6. ส่งเสริมรายได้ และลด
ภาระหนี้เกษตรกร 

1. อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
เกษตร เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 
5 ต่อป ี
2. จ านวนเกษตรกรที่เข้า
กระบวนการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เพิ่มขึ้น 
3. จ านวนเกษตรกรที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย (GAP) เพิ่มขึ้น 
4. มีการแนะน าตลาด
จ าหน่ายสินค้าแก่เกษตรกร
ก่อนการผลิต 
 

2. ส่งเสริมและ
พัฒนำกำร
ท่องเที่ยวเพื่อ
สร้ำงสรรค์
มูลค่ำเพิ่ม 

1. เพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและเพิ่มจ านวน
นักท่องเที่ยว    
2. การสร้างมลูค่าเพิ่ม
ทางการท่องเที่ยว ผ่าน
กิจกรรม และการจ าหน่าย

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ การดูแลความ
ปลอดภัย และปัจจัยพื้นฐาน
ด้านการท่องเที่ยว 
2. สร้าง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเพ่ือใช้เป็นจุดขาย

1. จ านวนนักทอ่งเที่ยว
เพิ่มขึ้น 
 
2. รายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 
3. มูลค่าจ าหน่าย
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ประเดน็
ยุทธศำสตร ์

เป้ำประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ผลิตภัณฑ์ OTOP 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
และของฝากของที่ระลึก  
3. การท่องเทีย่วของจังหวัด
เพชรบูรณ์ได้รับการบริหาร
จัดการเป็นอย่างดี 

ของการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
และการตลาดเชิงรุก สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
การท่องเที่ยวจากทุกภาค
ส่วนทั้งในและต่างประเทศ 
5. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวในจังหวัด 
6. ยกระดับผลติภัณฑ์ OTOP 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของ
ฝากของที่ระลกึ ให้เชื่อมโยง
การท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ผลิตภัณฑ์ OTOP 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของ
ฝากของที่ระลกึ เพิ่มขึ้น 
 
 

3. ยกระดับ
คุณภำพชีวิต 
และเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคง
อย่ำงเท่ำเทียม 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น และ มคีวามมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2. ประชาชนสามารถเข้าถึง
ระบบสวัสดิการทั้งด้าน
การศึกษา การสาธารณสุข
ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
3. สังคมและชมุชนมีความ
เข้มแข็งสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ 

1. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา การ
สาธารณสุขและการบริการ
ภาครัฐแก่ประชาชน 
2. พัฒนาหมู่บา้น/ชุมชนให้
สามารถพึ่งตนเองได้ โดยการ
สร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้
และเสริมสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วม/จิตส านึกตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อลดรายจ่าย 
3. เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

1. อัตราการเข้าเรียนรวม
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและอาชีวศึกษา
เพิ่มขึ้น (%) 
2. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ของประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (ปี) 
3. สัดส่วนแรงงานในระบบ
ประกันสังคมต่อจ านวน
แรงงานทั้งหมดเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 1    ต่อปี 
4. คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ O-NET ระดับ
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
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ประเดน็
ยุทธศำสตร ์

เป้ำประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ตอนต้น/มัธยมศึกษาตอน
ปลายเพ่ิมขึ้น (%) 
5. สถานพยาบาลที่ได้รับ
รองมาตรฐานคุณภาพ HA 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8 ต่อป ี
6.ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่น
จัดเก็บได้ต่อรายได้รวม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี 
7. ประชาชนเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน
เพิ่มขึ้น 
8. ร้อยละของหมู่บ้านที่
ถนนสายหลักใช้การได้
ตลอดปีเพ่ิมขึ้น 

4. กำรบริหำร
จัดกำร
ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยนื 

1. เพื่อเพ่ิมความอุดม
สมบูรณ์ของฐานทรัพยากร
ป่าไม ้
2. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 
3. สร้างความมั่นคงทาง
พลังงานผ่านการใช้พลังงาน
ทดแทนหรือใชป้ระโยชน์
จากสิ่งเหลือใช้ และการ
อนุรักษ์พลังงาน 
4. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยธรรมชาติ 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ 
3. การจัดการองค์ความรู้ด้าน
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนหรือการใช้ประโยชน์
จากสิ่งเหลือใช้ เพื่อการใช้

1. อัตราการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 
2. ปริมาณขยะสะสมลดลง 
3. จ านวนของประชากรที่
ประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติลดลง (ภัยแล้ง 
อุทกภัย )    
4. อัตราการใช้พลังงาน
ทดแทนแตล่ะประเภท
เพิ่มขึ้น  
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ประเดน็
ยุทธศำสตร ์

เป้ำประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

พลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
อนุรักษ์พลังงาน 
5. การจัดการขยะและของ
เสีย เพื่อรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

5. ยกระดับขดี
ควำมสำมำรถ
ทำงกำรแข่งขนั
ทำงเศรษฐกิจ 

1. ยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
2. มูลค่าภาคอุตสาหกรรม 
และการค้าเพ่ิมสูงขึ้น 
 
3. เป็นฐานอุตสาหกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. ผลิตภาพแรงงานเพ่ิม
สูงขึ้น 

1. พัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันโดยการพัฒนา
บุคลากร การผลิตแรงงาน
การบริหารจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม  
2. ส่งเสริมการลงทุน และ
ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
3. เพิ่มและพัฒนา
ประสิทธิภาพการคมนาคม
ขนส่ง ระบบโลจิสติกส ์และ
โครงสร้างพื้นฐาน  
4. ยกระดับมาตรฐานสินค้า 
และผลิตภัณฑช์ุมชนที่เป็น
เอกลักษณ ์

1. ผลิตภัณฑท์ีไ่ด้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอ้ยละ 5 ต่อป ี
2. ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้น 
3. ผลิตภัณฑม์วลรวมภาค
การขนส่ง สถานที่เก็บ
สินค้าและการคมนาคม 
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอ้ยละ 5 
ต่อปี 
4. ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลดลง 
ร้อยละ 5 ต่อปี 
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 3.9. แผนพัฒนำกำรศึกษำจงัหวัดเพชรบรูณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 - 2565)  
     วิสัยทัศน ์

  “ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” 
 

   นิยำมวิสัยทัศน์ 
       1. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ : ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะ 
ที่จ าเป็น และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งคุณลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์
ของผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ “เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด” มีเจตคติที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่าง 
มีความสุข  
   2. รักและภูมิใจในท้องถิ่น : การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ บริบทและศักยภาพของ
จังหวัด ตามวิสัยทัศน์ “จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” โดยมีการเกษตร
ปลอดภัย พืชพื้นเมือง รวมถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย อารยธรรมประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน อัน
เป็นที่มาของดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่ มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ แหล่งอุทยานธรณี 
และธรรมชาติที่หลากหลาย อันเป็นที่มาของดินแดนแห่งความสุขของผู้มาเยือน 

   3. ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 : ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้
ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่  การเปลี่ยนบทบาทครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร                 
จัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้  ตลอดชีวิต วางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 
     ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)   

  3Rs ได้แก่  
   1. การอ่านออก (Reading)   
   2. เขียนได้ (Writing)  
   3. มีทักษะในการค านวณ (Arithmetics) 
  8Cs ได้แก่  
   1. ทักษะการคดิอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving)  
   2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  
   3. ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding)  
   4.  ทกัษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration Teamwork and 
Leadership)  
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   5. ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสือ่ (Communication Information and 
Media Literacy) 
   6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) 
   7. ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) 
   8. ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
 

  พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข  
  2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาจังหวัด 
  3. ส่งเสริมการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  
  4. ส่งเสริมการน้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา                
เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    5. พัฒนาการบริหารและการบูรณาการจัดการศึกษาตามบริบทจังหวัด 
 

  เป้ำประสงค์รวม 
    1. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2. หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศกึษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขดีความสามารถของผู้เรียน
ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
  3. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
  4. หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริ  
ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  5. หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษะการบูรณาการตามบริบท  
ของจังหวัด 
 

  ตัวชี้วัดรวม  
  1. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถของ
ผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด (ด้านการเกษตรปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมมีงานท า)  
  3. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาเพิ่มขึ้น  
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  4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านอาชีวศึกษา และการศึกษา  
นอกระบบ) ของจังหวัดเพ่ิมขึ้น  
  5. ร้อยละหน่วยงานและสถานศึกษา ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับน้อมน าศาสตร์พระราชา  
พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  6. มีการพัฒนาระบบการบริหารและบูรณาการจัดการศึกษาตามบริบทของจังหวัด 
 

  จุดเน้น กำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  1. สืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา 
  2. การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาจังหวัด 
  3. พัฒนาครูและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  4. ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้และอ่านหนังสือแตก (อ่านหนังสือแตก : อ่านแล้วมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
น าไปสู่การสังเคราะห์ วิจารณ์ได้ ตีความสิ่งที่อ่านแตกฉาน เข้าใจใจความส าคัญของสิ่งที่อ่าน) 
  5. ส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ 
ชาญฉลาด) 
  6. การเพ่ิมคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด (O-NET, V-NET, N-NET)  
  7. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท  
ของจังหวัด  
  8. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ 
  9. พัฒนาระบบการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด 
 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศกึษาเพ่ือความมั่นคง  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศกึษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนอง                
        การพัฒนาจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู ้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศกึษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
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  ค ำนยิำม 
  หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานที่จัดการศึกษา ได้แก่ หน่วยงานทางการศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  หน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง หน่วยงานที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด ในจังหวัดเพชรบูรณ์  
  สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดส านัก
พุทธศาสนาแห่งชาติ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  สถานศึกษาอาชีวศึกษา หมายถึง โรงเรียนหรือวิทยาลัยจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ
ปริญญาหรือระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาตร ี
  จังหวัด หมายถึง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  

เป้ำหมำยและแนวทำงพฒันำตำมยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 
 

 เป้ำหมำย 
  หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและ           
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

 ตัวชี้วัด 

  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด              
จัดการศึกษาความมั่นคงปลอดภัยและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
จึงก าหนดตัวช้ีวัด ดังนี้  
 1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความมั่นคง  
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย
และป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ  
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 3. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหา                
ยาเสพติด ในสถานศึกษา 

  
 แนวทำงกำรจดักำรศึกษำ 
  1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      1.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงรักในสถาบันหลัก
ของชาติ หรือที่เกี่ยวข้อง ในสถานศึกษาทุกระดับ ในจังหวัด 
   1.2 ปลูกฝัง ความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการปกครองระบอบ       
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัด 
   1.3 ส่งเสริมให้ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนในจังหวัด เป็นสมาชิกจิต
อาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ หรือ เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ของ จิตอาสา  เราท าความดี               
ด้วยหัวใจ หรือร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน หรือตามที่ราชการก าหนด  พร้อมทั้งการขยายผลและการ
แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อน าแนวทางสู่การจัดการศึกษาต่อผู้เรียน 
     1.4 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษา ปลูกฝังจิตส านึกและคุณสมบัติพื้นฐานของผู้เ รียน 
ด้านความรักความสามัคคี ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ความมีระเบียบวินัย 
ทัศนคติที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติในสถานศึกษาทุกระดับ 
   1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนา
อื่น ที่ช่วยพัฒนาจิตใจและปัญญา ในสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัด 
  2. พัฒนำและส่งเสริมด้ำนควำมปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคำมในชีวิตทุกรูปแบบ 
      2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด เผยแพร่หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของ
ผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ สู่สถานศึกษาในสังกัด ให้ทราบและเข้าใจแนวทางและใช้หลักสูตรตามความพร้อมของ
สถานศึกษา โดยในระยะเริ่มต้นให้มีสถานศึกษาน าร่องในการด าเนินการ   
   2.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดและสถานศึกษา ปลูกฝัง สร้างความ
ตระหนัก ความปลอดภัยและวินัยจราจร ให้กับผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา 
   2.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด หรือสถานศึกษาทุกระดับ ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยทางถนน เช่น สถานีต ารวจภูธรในพื้นที่ หรือ ส านักงาน
ข น ส่ ง จั ง ห วั ด / ส า ข า ใ น พื้ น ที่  โ ด ย อ า จ ด า เ นิ น ก า ร ร่ ว ม กั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า อื่ น  ใ น พื้ น ที่ ใ ก ล้ เ คี ย ง                                 
ในคราวเดียวกัน เพื่อสร้างความตระหนักความปลอดภัยและวินัยจราจร ให้กับผู้เรียนทุกระดับการศึกษา              
ในจังหวัด 
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   2 .4  ส่ ง เสริ ม ให้หน่ วยงานทางการศึ กษาในจั งหวั ด  หรื อสถานศึ กษาทุกระดับ                       
จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีการสร้างระบบและ
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม  
   2.5 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง และด าเนินการก าหนดมาตรการ             
การเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่เหมาะสม สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมให้เกิดความ
ตระหนักและรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง 
    

  3. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ  
       3.1 ส่งเสริมให้หน่วยงาน และสถานศึกษา จัดให้มีระบบการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด     
       3.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด และสถานศึกษาทุกระดับ จัดกิจกรรม                 
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด หรือ ร่วมกิจกรรมป้องกันและต่อต้านยาเสพติดกับหน่วยงานหรือ
ชุมชนในพื้นที่  
   3.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับ เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข พร้อมด าเนินการตามแนวทางของโครงการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำก ำลังคนสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรตอบสนองกำรพัฒนำจงัหวัด 

 เป้ำหมำย 
  หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถของผู้เรียน
ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
 

 ตัวชี้วัด 

  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหมายให้หน่วยงานและสถานศึกษาในจงัหวัดจัด
การศึกษาหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด จึงก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
 1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา            
เพื่อสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย 
 2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา          
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจงัหวัด 
 3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา          
เพื่อส่งเสริมการมีงานท า  
 4. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา  



69 
 

 แนวทำงกำรจดักำรศึกษำ 
  1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสนับสนุนกำรเกษตรปลอดภัย  
      1.1 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด มีสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์
ของจังหวัดด้านส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ  
      1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา จัดการ
เรียนการสอนเกษตรปลอดภัย หรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และผลผลิตทางการเกษตร ภายในสถานศึกษา ตาม
ความพร้อม ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
    1.3 หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรปลอดภัย สู่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองตามความสนใจ 
   1.4 ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมการเรียน          
การสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่สู่เกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) เพื่อพัฒนา                       
ภาคการเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคต 
 

  2. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสนับสนุนกำรท่องเที่ยวของจังหวัด  
      2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด มีสร้างการรับรู้
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ด้านส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และ
ผู้ปกครอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
      2.2 หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา จัดให้มีกิจกรรม
เสริมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแก่ผู้เรียน ตามความพร้อมและความ
ถนัด  เช่น บอร์ดกิจกรรม หรือการบูรณาการในสาระวิชาพื้นฐานตามความเหมาะสม  เป็นต้น 

      2.3 หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในชุมชน สู่นักเรียนและ
ผู้ปกครองตามความสนใจ 
      2.4 หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา จัดกิจกรรม              
การทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดให้แก่ผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนเพื่อประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจการ
ท่องเที่ยว 
   2.5 ส่งเสริมให้สถานศึกษา  ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ เช่น การพัฒนายุวมัคคุเทศก์ หรือกิจกรรมอื่นตามความพร้อมและความเหมาะสมเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่   
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  3. กำรส่งเสรมิกำรจัดกำรศกึษำเพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถกำรพัฒนำจังหวัด  
      3.1 หน่วยงานทางการศึกษา และ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ทั้งในและ             
นอกระบบ วางรากฐานการศึกษาหรือจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ให้แก่ผู้เรียน ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ พร้อมทั้งการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม สินค้าและ
บริการ  และเปิดโอกาสให้น าเสนอแนวคิด พัฒนาแอปพลิเคชัน นวัตกรรม เพื่อน าไปสู่การต่อยอดในอนาคต  
      3.2 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรมแนะแนว เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความถนัด เพื่อวางรากฐานอาชีพแก่ผู้เรียน 

      3.3 สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทวิภาคี และการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 

   3.4 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน                  
การพัฒนาคุณภาพ ทั้งระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรวิทยา ระบบทดสอบ และระบบรับรองคุณภาพ                   
ภาคสินค้าและบริการ ร่วมกับองค์กร หน่วยงาน เอกชน สถาบันวิชาการ เช่น ศูนย์ทดสอบสินค้า ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ เป็นต้น       

      3.5 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพให้สินค้าและ
บริการในจังหวัด ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรม ขับเคลื่อนองค์ความรู้  ยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัด                
สู่ระดับภาคและระดับประเทศ   
   3.6 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ สร้างเครือข่ายทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อให้มีความพร้อมการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต รวมทั้งสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ในการ  
ต่อยอดในการพัฒนาจังหวัดหรือผู้ปกระกอบการ 

   3.7 ส่งเสริมให้มีการการจัดตั้งสถานศึกษาหรือห้องเรียน ในพื้นที่สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ ์

  4. กำรจัดกำรศึกษำที่ส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดด้วยดิจิทัล 
   4.1 หน่วยงานทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา             
ในจังหวัด ส่งเสริมการเสนอโครงการขอรับทุนในการวิจัย พัฒนา ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อการศึกษา               
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (EDTECH FUND) 
   4.2 สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัด สนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมบริการขนาดใหญ่ที่เป็นบริการพ้ืนฐาน  (Service Platform)ข อ ง ก า ร คิ ด ค้ น รู ป แ บ บ ธุ ร กิ จ ใ ห ม่ 
(Disruptive Business) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ระบบนวัตกรรมบริการ ที่เป็นพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จาก
อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดในเชิงพาณิชย์ 
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   4 .3 สถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจั งหวัด  บู รณาการ                  
ความร่วมมือในการพัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรมอย่างยั่งยืนตลอดจนสามารถต่อยอดและสร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
   4.4 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด สนับสนุนการวิจัย พัฒนาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
    4.5 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมขยายผลการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ การขายสินค้าออนไลน์      
การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มช่องทางและการน าความรู้ผ่านเทคโนโลยีไปใช้สร้างอาชีพใหม่ๆ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนำศักยภำพผู้เรียนและสังคมแห่งกำรเรียนรู ้

 เป้ำหมำย 
  1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพแห่งการเรียนรู้ตามช่วงวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ   
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
 2. ผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์มีคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ตามหลักสูตร และคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัด
เพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 

 
 

 ตัวชี้วัด 

  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี  
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคนตลอด
ช่วงชีวิต 
 1. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ อ่านออกเขียนได้ ระดับดีขึ้นไป  
 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทุกระดับเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  

 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา  
 4. ร้อยละของผู้จบการศึกษาอาชีวศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพ 
 5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน หรือเพื่อเสริม
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้  
 6. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา สง่เสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มคีุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมอืง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด)   
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 7. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดมีการพัฒนาภาษาต่างประเทศ
ให้แก่บุคลากรผ่านช่องทางต่าง ๆ  
 8. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ                          
เพื่อการสื่อสารให้แก่ผู้เรียน  
 

 แนวทำงกำรจดักำรศึกษำ 
  1. กำรพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียนและคิดวิเครำะห์  
     1.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จัดการเรียนรู้
โดยกระบวนการ PLC และเทคนิคของ PISA หรือ พัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์                 
ตามบริบทของหน่วยงานและสถานศึกษา ให้ผู้เรียน 1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านหนังสือออกเขียน
หนังสือได้ 2) ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 -6 อ่านหนังสือคล่อง เขียนหนังสือคล่อง 3) ผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าอ่านหนังสือแตกสามารถวิเคราะห์ได้ 4) ประชาชนอายุ 15 - 59 ปี อ่านหนังสือได้ 
   1.2 การก ากับติดตามการด าเนินงานการพัฒนาการอ่านการเขียน ของสถานศึกษา               
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
    1.3 ส่งเสริมกิจกรรมการอ่านการเขียนโดยการสร้างขวัญและก าลังใจ ระดับหน่วยงาน 
ทางการศึกษา หรือจังหวัดตามความเหมาะสม  

  2. กำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน ยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำ ทุกระดับ  
      2.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่านิยม และวัฒนธรรม  
    2.1.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับ ปรับสภาพแวดล้อม สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม หน้าที่พลเมือง ตรงต่อเวลา ยอมรับความหลากหลาย รวมถึงการรักษาขนมธรรมเนียมอันดีงาม และการ
มีจิตสาธารณะ เข้าไปในทุกสาระวิชาและทุกกิจกรรม ในการพัฒนาผู้เรียน     
    2.1.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับ น าผู้ เรียน หรือเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม                
ในกิจกรรมสาธารณะของชุมชน  
   2.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงชีวิต  
    2.2.1 ส่งเสริมให้ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนา
เด็กให้มีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม และหน่วยงานทางการศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลงทุนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย พัฒนาสถานศึกษาปฐมวัยให้มี
มาตรฐาน พร้อมทั้งประสานหน่วยงานและชุมชน เตรียมความพร้อมผู้เรียนด้านสุขภาพและโภชนาการ             
จัดประสบการณ์เรียนรู้ และสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง ออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะ ทางสมอง ความคิด
ความจ า การควบคุมอารมณ์ การรู้จักและประเมินตนเอง  
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    2.2.2 ส่งเสริมให้ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้              
ในศตวรรษที่ 21  โดยเฉพาะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และความสามารถในการแก้ปัญหา มีภูมิคุ้มกันต่อ
ปัญหาและอาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การวางแผนชีวิต การ
วางแผนทางการเงิน ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ในหลักสูตรหรือกิจกรรมต่าง ๆ และ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ STEM ในระดับมัธยมศึกษา 
    2.2.3 ส่งเสริมให้ สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ยกระดับศักยภาพ 
ทักษะและสมรรถนะกับความสามารถเฉพาะบุคคล เพื่ อ เป็นก าลั งส าคัญในการพัฒนาประเทศ                          
จัดท าหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจและเหมาะสมของผู้สนใจ การใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการสร้างอาชีพ  
เพื่อตอบสนองความต้องการของจังหวัดและความสนใจของผู้เรียน  
    2.2.4 ส่งเสริมให้  ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย               
สร้างการเข้าถึงการศึกษาของประชาชน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การด ารงชีวิต ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตตามความเหมาะสม การวางแผนทางการเงิน เรียนรู้การใช้ดิจิทัลในการ
สร้างและวางแผนอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
   2.3 ปรับกระบวนการเรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
    2.3.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับ ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนา
ทักษะส าหรับศตวรรษ ที่ 21 มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และ
การคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและ
การหาความสัมพันธ์การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/
ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้            
ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต  
    2.3.2 ส่งเสริมให้ครูปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการการ
เรียนรู้” ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ออกแบบ
กิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning และมีบทบาทเป็น
นักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้  เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
    2.3.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษา ใช้การวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 
    2.3.4 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หรืออาชีวศึกษา จัดระบบการศึกษาหรืออบรม 
ผ่านระบบออนไลน์ จัดการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม การเทียบโอนประสบการณ์ ตามความพร้อม 
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    2.3.5 สถานศึกษาทุกระดับ  พัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้               
สร้างนิสัยใผ่เรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
    2.3.6 สนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาศักยภาพโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการ การแลกเปลี่ยน นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ทั้งในและต่างประเทศ  
   2.3.7 หน่วยงาน และสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมและด าเนินการพัฒนาทักษะผู้เรียนใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูล
ข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี 
   2.4 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่ง คัดกรองและส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษ ทั้งด้านดนตรี กีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ตลอดจนการวิจัย  
   2.5 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สร้างเครือข่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม                    
ที่หลากหลายตามความเหมาะสม  
   2.6 ส่งเสริมให้สถานศึกษา ส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ เป็นเครื่องมือ  
ในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้เรียน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
และรู้จักการขอโทษ และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ                
หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดีพัฒนาคุณภาพชีวิต ในสถานศึกษาทุกระดับ และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ               
พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาให้เป็นนักกีฬาอาชีพ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
กีฬา ตามความเหมาะสม 
      2.7 จังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา              
โดยการสร้างขวัญและก าลังใจระดับหน่วยงานทางการศึกษา หรือจังหวัดตามความเหมาะสม 

  3. กำรพัฒนำครูและบุคคลำกรทำงกำรศกึษำ 

      3.1 ส่ ง เสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานต้นสั งกัดของครู  พัฒนา                    
ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ อุดมการณ์ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

         3.2 ส่งเสรมิให้หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามสายงาน หรือเพ่ือเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ ระบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)  
        3.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด สร้างขวัญและก าลังใจ  
ด้วยรูปแบบที่หลากหลายในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือการจัดการเรียนรู้ 
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    3.4 หน่วยงาน และสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมและด าเนินการพัฒนาทักษะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี 
 

 4. เสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์  
    4.1 ส่งเสริมหน่วยงานและสถานศึกษาให้จัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
    4.2 จัดท าสื่อการสร้างการรับรู้ สู่คุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ 
กล้าหาญ ชาญฉลาด) สู่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด เพื่อให้หน่วยงาน/สถานศึกษา
ถ่ายทอดแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์สู่ครูผู้สอน พร้อมด าเนินการสร้างคุณลักษณะผู้เรียน
เพชรบูรณ์ ตามแนวทางที่เหมาะสม    
    4.3 สร้างการรับรู้ ประกาศเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์  
(ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ  กล้าหาญ ชาญฉลาด)  
    4.4 ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติ             
พ่อขุนผาเมือง ประวัติความเป็นมาของเมืองเพชรบูรณ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เรื่องสั้น สารคดี สื่อมัลติมีเดีย             
เป็นต้น 
      

      5. กำรส่งเสริมภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ภำษำที่สำม ตอบสนองกำรพัฒนำจังหวัด  
      5.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง พัฒนาบุคลากร
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทุกรูปแบบตามความเหมาะสม 
      5.2 หน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดจัดกิจกรรม Boot Camp 

ให้แก่ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ในสังกัด 
      5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
สื่อสาร เช่น ป้ายหรือสื่อ ภาษาอังกฤษ จีน หรือภาษาอื่น ในจุดต่าง ๆ การเปิดเพลงหรือ เสียงสนทนา 
ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ผ่านเสียงตามสายของสถานศึกษา      
   5.4  ส่งเสริมกิจกรรมให้ครูและผู้เรียน มีความกล้าพูดภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน  
   5.5 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาบุคลากร
ด้านภาษาที่ 3 และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สู่การจัดการเรียนรู้แบบมีเหตุผลต่อผู้เรียน 
   5.6 ส่ ง เสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา สื่ อสารภาษาอั งกฤษ                         
ในหน่วยงานและวาระต่าง ๆ 
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  6. กำรส่งเสริมกำรศึกษำให้มีคุณภำพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   6.1 หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง เพิ่มศักยภาพและทักษะการใช้เทคโนโลยี แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  เพื่อสอดรับกับการท างานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล โดยบุคลากรภาครัฐสามารถใช้
เทคโนโลยดีิจิทัลในกระบวนการท างานอย่างเหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สามารถใช้บริการ
ได้อย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง 
   6.2 หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง บูรณาการเรื่องการรู้เท่าทันสื่อที่เป็นมาตรฐาน 
ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความรู้เท่าทันสื่อ โดยมุ่งเน้นในเรื่องความสามารถ  
ในการแยกแยะ วิเคราะห์สื่อและข้อมูลข่าวสาร การใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการไม่
ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
   6.3 หน่วยงานทางการศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษา ส่งเสริมการ
สร้างสื่อ คลังสื่อ และแห่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการศึกษาเรียนรู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือใช้
ระบบลิขสิทธิ์แบบเปิด ที่ผู้เรียนหรือประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวมถึงการอบรมให้ครูและผู้สนใจมีทักษะด้าน
การผลิตสื่อออนไลน์เพื่อให้เกิดการต่อยอด การผลิตสื่อการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา 
   6.4 สถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริมพัฒนาแพลตฟอร์มส าหรับรวบรวมข้อมูล องค์ ความรู้ 
ความสามารถของบุคคล โดยเฉพาะบุคลากรวัยเกษียณ ปราชญ์ชุมชน นักวิชาการ และผู้มีจิตอาสา ให้เป็นเวที
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกันและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ สู่สังคมแห่งการแบ่งปัน 
   6.5 หน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบเปิดส าหรับมหาชน 
(Massive Open Online Course: MOOC)  ที่ครอบคลุมถึงหลักสูตรเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนประถมและ
มัธยมหลักสูตร ด้านอาชีวศึกษา หลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัยที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ข้ามสถาบันการศึกษาได้
หลักสูตรส าหรับอาเซียน ไปจนถึงหลักสูตรเพื่อประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดชีวิตตามความสนใจ
ในระยะแรก ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาตามความสนใจ  
   6.6 สถาบันอุดมศึกษา  หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดให้มีศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เน้นการเรียนรู้และปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะรูปแบบใหม่ในลักษณะบูรณาการการเรียน
การสอนร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา อาทิ การส่งเสริมให้มีการฝึกงาน  (On the Job 
Training) ที่เป็นการปฏิบัติงานจริง กับภาคธุรกิจเอกชนในหลักสูตรการศึกษาที่เป็นที่ต้องการในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเทคโนโลยดีิจิทัลแห่งอนาคต 
   6.7 สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านที่รองรับเทคโนโลยีในอนาคต ให้กับครูและบุคลากรด้านเทคโนโลยดีิจิทัลที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา 
   6.8 สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผลิตบัณฑิตหรือผู้จบการศึกษา สาขา
เฉพาะด้านที่มีความเช่ียวชาญด้านดิจิทัลให้เพิ่มขึ้น และเพ่ิมทักษะด้านดิจิทัลแก่ผู้เรียนก่อนส าเร็จการศึกษา 
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   6.9 สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา สร้างเครือข่ายความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและทักษะใหม่ ๆ โดยเฉพาะ
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้รวมถึงการท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิทัล
ร่วมกัน 
   6.10 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   
วางพื้นฐานแนวคิดการให้การศึกษาด้านทักษะการคัดค านวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking)           
การเขียนโปรแกรม (Coding) เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในระยะยาวไปสู่อนาคต รองรับแผนพัฒนา
ก าลังคนทางด้านดิจิทัลของประเทศ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
   เป้ำหมำย 
  ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา  

 

 ตัวชี้วัด 

  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษา            
อย่างเสมอภาค จึงก าหนดตัวช้ีวัด ดังนี้  
 1. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยต่อประชากรอายุ 3 - 5 ปี เพิ่มขึ้น  
 2. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับต่อประชากร อายุ 6 - 14 ปี 

  
 3. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษา ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ต่อประชากร อายุ 15 - 17 ปี เพิ่มขึ้น 

  
 4. ร้อยละผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในจังหวัด ต่อประชากรวัยเรียนระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น  
 5. ประชาชน อายุ 15 - 59 ปีได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น  
 6. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มขึ้น 
 

แนวทำงกำรจดักำรศึกษำ 
  1. ส่งเสริมกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ 

  
     1.1 บูรณาการจัดท าแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาทุกสังกัดอย่างเหมาะสมสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ และประกาศหลักเกณฑ์แนวทางการรับนักเรียนที่เหมาะสมกับคุณภาพ
และศักยภาพของสถานศึกษา   
   1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ จัดท า  
ส ามะโนประชากรวัยเรียนในพื้นทีบ่ริการ  
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   1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา แนะแนวการศึกษา  
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ ตามความถนัด  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
   1.4 หน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกันจัดท าแนวทางการรับนักเรียนจังหวัด การจัดชั้นเรียน
ของโรงเรียนยอดนิยม หรือโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง 

  

   1.5 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง น าระบบระบบดูแลและช่วยเหลือ
นักเรียนมาใช้ในการติดตามผู้เรียนออกกลางคัน        
   1.6 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา ทุกแห่ง ส่งเสริมให้ผู้เรียน            
ได้มี โอกาสได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าตามความถนัด หรือประกอบอาชีพตาม                     
ความเหมาะสม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
   1.7 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่าในจังหวัด ร่วมมือกับสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น และ 
ดึงดูด ประชาชน ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น หรือสามารถเทียบโอนหน่วยกิจหรือ
ประสบการณ์ท างานได ้ 
      1.8 ส่งเสริมให้มี เครือข่าย ส่งต่อและติดตามเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เด็กที่มี               
ความต้องการพิเศษ ระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับ สถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  2. กำรสร้ำงควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
   2.1 ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเสมอกันในทุกพื้นที่  เชื่อมโยง                
การด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
   2.2 สถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   2.3 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมสวัสดิการและทุนการศึกษา หรือ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน ได้รับโอกาสการศึกษาอย่างทั่วถึง 
   2.4 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและ              
ผู้น าชุมชนเป็นเครือข่ายพัฒนาการศึกษาในการลดความเลื่อมล้ า  
   2.5 สนับสนุนการดึงพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นก าลังในการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมต่าง 
ๆ ของเด็กและเยาวชน เพื่อฝึกทักษะเป็นผู้น าคนรุ่นใหม่ในอนาคต 
   2.6 สถานศึกษาทุกระดับ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและยอมรับสังคมเรื่องเพศสภาพและ
ความเสมอภาคทางเพศ  
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  3. กำรส่งเสริมกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
   3.1 หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่จัดการศึกษา ด าเนินการให้สถานศึกษา            
ในสังกัดหรือที่ก ากับดูแล จัดหาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส าหรับการบริการทางการศึกษา และศูนย์กลาง
การการเรียนรู้ของชุมชน 

   3.2 สถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ สร้างและส่งเสริมให้       
เปิดแหล่งเรียนรูด้ิจิทัลในระดับท้องถิ่น และบูรณาการแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสรมิสร้ำงคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
 เป้ำหมำย 
  หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติเพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 

 ตัวชี้วัด 

  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้หน่วยงานและสถานศึกษาการจัดการศึกษา  
น้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ และการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานและสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จึงก าหนดตัวช้ีวัด ดังนี้  
 1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด น้อมน าศาสตร์พระราชา              
พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  ที่เป็นมิตร              
กับสิ่งแวดล้อม  
 2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมกิจกรรม สถานศึกษา
พอเพียง โรงเรียนคุณธรรม และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  
 3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 แนวทำงกำรจดักำรศึกษำ 
  1. สืบสำนศำสตร์พระรำชำ พระบรมรำโชบำยและพระรำชด ำริด้ำนกำรศึกษำ  
     1.1  สืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรัชกาลที่ 10       
    1.1.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา บูรณาการ ในสาระวิชาหรือ
กิจกรรม โดยตรงต่อผู้เรียน 
    1.1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา น้อมน าหลักการทรงงาน มาประยุกต์ในการปฏิบัติราชการ 
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    1.1.3 สร้างทัศนคติ น้อมน าพระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังใหม่ 
   1 .2  ส่ ง เสริ ม ให้ หน่ วยงานทางการศึ กษา  และสถานศึกษา  เข้ า ร่ วม  โครงการ                              
1) สถานศึกษาพอเพียง (ทุกแห่ง) 2) โรงเรียนคุณธรรม (ทุกแห่ง)  3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                      
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (ตามความพร้อมของสถานศึกษา)    
   1.3 หน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนรู้สานศาสตร์พระราชา              
พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่ผู้เรียน 
  2. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในหน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
      2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง สร้างความตระหนักต่อครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน  สร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการบริโภค              
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
      2.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง จัดท าแนวทางมาตรการและ
ด าเนินการ ลดและคัดแยกขยะ การจัดการขยะเหลือใช้หรือส่งต่อท าลาย (ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่) 
      2.3  ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง  จัดการสิ่งแวดล้อม               
ในหน่วยงานและสถานศึกษา (การปรับภูมิทัศน์หรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในหน่วยงานและสถานศึกษา)  
      2.4  ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทกุแห่ง มีส่วนในการลด                
การสร้างฝุ่นละออง หมอกควัน และมลภาวะต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน สถานศึกษา และพื้นที่ชุมชน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรพัฒนำกำรบริหำรเพือ่บูรณำกำรจดักำรศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมในจังหวัด 

 เป้ำหมำย 
  หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษะการบูรณาการตามบริบท  
ของจังหวัด 
 

 ตัวชี้วัด 

  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้การบริหารจัดการด้านการศึกษาโปร่งใส  
หลักธรรมาภิบาล คุ้มค่า มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดและหน่วยงาน
อื่น เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐในการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ชาติ  จึงก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
 1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัด (Big Data) 
 2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3. สถานศึกษามีอตัราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม  

  4. หน่วยงานทางการศึกษามีเรื่องการร้องเรียนด้านการบริหารงานบริหารงานบุคคลลดลง 
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    5. หน่วยงานทางการศึกษามีกระบวนการที่ส่งเสริมการมีสว่นร่วมและการบูรณาการจัดการศึกษา 
 6. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  

 

 แนวทำงกำรจดักำรศึกษำ 
  1. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  
      1.1 พัฒนากระบวนด าเนินงาน การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การเกลี่ยอัตราก าลัง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล  
      1.2 จัดท าระบบสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      1.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และ หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรม                   
ที่มีโอกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
      1.4 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และ หน่วยงานทางการศึกษา เปิดโอกาสรับฟังและ
แก้ปัญหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2. กำรบริหำรจัดกำรศึกษำทันสมัยตำมหลักกำรมีส่วนร่วมและธรรมำภิบำล 
     2.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และ หน่วยงานทางการศึกษาน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สร้างระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ
โปร่งใส  มีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ควบวงจร หลากหลาย น านวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารงานและ
ตัดสินใจ 
    2.1.1 หน่วยงานทางการศึกษา เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ในรูปแบบดิจิทัลให้
ผู้เรียนและประชาชนสามารถเข้าถึงและสืบค้นได ้
    2.1 .2 หน่วยงานทางการศึกษา สร้ างความเข้ า ใจและเตรียมความพร้อม                     
แก่บุคลากรและสถานศึกษาในการด าเนินงานการจัดท าระบบทะเบียนประวัติการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์                     
ที่เชือ่มโยงกันทั่วประเทศ  
    2.1.3 หน่วยงานทางการศึกษาใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
    2.1.4 หน่วยงานทางการศึกษา ใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ลดการใช้เอกสาร
ส าเนากระดาษ เพิ่มประสิทธิภาพการท างานภาครัฐ  
    2.1.5 หน่วยงานทางการศึกษา เตรียมความพร้อมส าหรับการเพิ่มขึ้นของฐานข้อมูล
ดิจิทัล เพื่อรองรับการปฏิบัติราชการ และจัดให้มีมาตรการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์และความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล  
   2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด (Big Data) 
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   2.3 ส่ ง เสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และสถานศึกษา                      
น ายุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่ เป็นกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษา สู่แผนปฏิบัติการในทุกระดับ  
   2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
    2.4.1 ประกาศแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    2.4.2 ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้วย
รูปแบบวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคู่พัฒนา เป็นต้น   
   2.4.3  ส่งเสริมให้มีการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาที่รวมหรือเลิกสถานศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาหรือประโยชน์ต่อชุมชน 
   2.4.4 ส่งเสริมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด และยกย่องเชิดชูเกียรติตามความเหมาะสม  
 2.5 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทาง
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ และแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างเหมาะสม หรือตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับจังหวัดและ
พื้นที่     
   2.6 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับ สร้างความตระหนักและค่านิยมการ
ปฏิบัติราชการแบบมืออาชีพ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตบริการ ท างานเชิงรุก บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น มีวัฒนธรรมการท างานและค่านิ ยม เพื่อประชาชนและส่วนรวม มีความยุติธรรม ยึดมั่น
ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมีค่านิยมละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
   2.7 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาและ
การประเมินตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
    2.8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  ทั้งการแสดงความคิดเห็น                    
การวางแผนการศึกษา การด าเนินงาน การตรวจสอบ ตลอดจนกระบวนการปรับปรุง โดยวิธีการที่หลากหลาย 
      2.9 ส่งเสริมการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
อื่น ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ จุดเน้น และแนวทาง
การจัดการศึกษา ตามแผนพฒันาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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4. ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง 
 4.1 พระรำชบญัญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 (และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม) 
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 6        
ให้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ 3 ระดับ ได้แก่ (1) ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง  (2) ระเบียบบริหาร
ราชการเขตพื้นที่การศกึษา  (3) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล 
ตามหมวดที่ 1 การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง มาตรา 9 ให้จัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง ดังนี้(1) 
ส านักงานปลัดกระทรวง (2) ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                 
และ มาตรา 10 การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้มี
หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  (1) ส านักงานรัฐมนตร ี
  (2) ส านักงานปลัดกระทรวง 
  (3) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
  (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  (5) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  (6) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  มาตรา 14 ให้มีสภาการศึกษา มีหน้าที ่
  (1) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษา 
ทุกระดับ (2) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาให้ด าเนินการเป็นไปตามแผนตามข้อ (1)  (3) 
พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา (4) ด าเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา
ตามข้อ (1) และ (5) ให้ความเห็นหรือค าแนะน าในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการศึกษา 

  มาตรา 15 ให้มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐาน 
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษา
แห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอแนะ  
ในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงาน 
  มาตรา 16 ให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติการสนับสนุน
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและ
ความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของ
ส านักงาน 
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  มาตรา 17 ให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน และ
หลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
การส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ และเสนอแนะในการ
ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงาน 
  มาตรา 19 ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็น
ข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานรัฐมนตรีซึ่ง
หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็น
ข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้ 
  มาตรา 24 ส านักงานปลัดกระทรวงมีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้
  (1) ด าเนินการเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงและราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดให้เป็น
หน้าที่ของส านักงานใดส านักงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ 
  (2) ประสานงานต่าง ๆ ในกระทรวง และด าเนินงานต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นงานที่ต้องปฏิบัติตามสายงาน
การบังคับบัญชาอันเป็นอ านาจหน้าที่ซึ่งจะต้องมกีารก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือก าหนดในกฎหมายอื่น 
  (3) จัดท างบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
  (4) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่มิได้อยู่ในอ านาจของส่วนราชการอื่น 
  (5) ด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ 
 

  มาตรา 27 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในส านักงานปลัดกระทรวงท าหน้าที่เป็นองค์กรให้ค าปรึกษาและมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้
ในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงว่าด้วยการดังกล่าว ทั้งนี้ จ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของ
คณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา 32 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ ในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท า
หน้าที่เป็นองค์กรส่งเสริมและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับบุคคล ซึ่งมีความ  บกพร่องทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือ  ทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่ง 
ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส และมีอ านาจหน้าที่ตามที่ ก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎกระทรวง 
หรือประกาศกระทรวงว่าด้วยการนั้น 

  หมวด 2 การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา มาตรา 34 ให้จัดระเบียบบริหารราชการ 
ของเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้  (1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (2) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ 
ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 
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  มาตรา 36 ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี  อ านาจ
หน้าที่ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน  ส่งเสริม และ
สนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ให้สามารถจัด
การศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
ในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ 
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา 37 ให้มีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อท าหน้าที่ในการด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจ หน้าที่
ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 36 และให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่ก าหนด ไว้ใน
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) อ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนา
สาระของหลักสูตรการศึกษาให้ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ร่วมกับสถานศึกษา (3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนด 
  มาตรา 38 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่า ปริญญา 
และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพื่อท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการ ของสถานศึกษา 
ประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของ
สถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่ และ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  มาตรา 39 สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34 (2) มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ให้เป็น 
หน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ โดยให้มีผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนเป็น 
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ (2) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแล
บุคลากร การเงิน การพัสด ุสถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับของทางราชการ (3) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท านิติ
กรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับ
ตามที่ได้รับมอบอ านาจ (4) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (5) อ านาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด (6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
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ขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย 
  หมวด 3 การจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา ระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
มาตรา 41 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรา 40 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ (1) เสนอแนะการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาในสังกัด สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในก ากับ และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่า
ปริญญาต่อคณะรัฐมนตรี (2) ประสานงานจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัด สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในก ากับสถานศึกษา
เอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา (3) เสนอการจัดตั้ง ยุบ 
รวม ปรับปรุงและเลิกสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดและ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในก ากับ (4) วางระเบียบการปฏิบัติราชการเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจการต่าง ๆ ร่วมกันของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลใน
สังกัดอันมิใช่กิจการของสถาบันแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ 
 

 8.2 ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำร สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ข้อ 2 ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ข้อ 3 ให้คณะกรรมการขับเคลื่อน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
   (1) ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
   (2) โอนกิจการ ทรัพย์สิน หนี้ และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการไปเป็น
ของส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
   (3) วางแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
   (4) เกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เงินงบประมาณและทรัพย์สินของส่วน
ราชการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพิ่มอัตราก าลังคนและงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
   (5) แต่งตั้ง โอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงาน  
ในต าแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด ทั้งนี้ตามประเภทหรือระดับ
ต าแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
   (6) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง  ๆ  
ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธกิารในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจากต าแหน่ง 
   (7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
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   (8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจ าเป็น 
   (9) เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มาสอบถามข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการ
พิจารณา 

  ข้อ 4 ให้ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างาน 
  ข้อ 5 ให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวนสิบแปดภาค สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวั ดโดยการอ านวยการ 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ และให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (1) ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ทิศทางการด าเนินงานตามข้อ 3 (1) นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของ
บุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที ่
   (2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา 
   (3) ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบ 
   (4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 
   (5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ
ในระดับพ้ืนที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
   (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่ นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
  ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.”  

  ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
   (1) อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
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   (2) ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 
   (3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
   (4) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ 
ด าเนินงานในลักษณะตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   (5) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 
   (6) ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   (7) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
   (8) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อน เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
   (9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตามความจ าเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. 
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา โดยให้น าองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลมในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะท างานตามวรรคหนึ่ง ต้องค านึงถึงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็ว
และไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จ าเป็น 
   (10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 
มอบหมาย 

  ข้อ 11 ให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนดการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอ านาจหน้าที่  
ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
   (1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 
   (2) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
   (3) สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
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   (4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี ดิจิทัล 
เพื่อการศึกษา 
   (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
   (6) ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (7) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   (8) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   (9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา 
   (10) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
   (11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 

  ข้อ 21 บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่
อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้ถือว่าอ้างถึง กศจ. ตามค าสั่งนี้โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งนี้ 
 

 8.3 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 และ 
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมอืงที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
 ตามบทบญัญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
 มาตรา 9 ก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ  
ดังต่อไปนี ้ 
 (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า  
 (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา 
และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 
  (3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด  
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 (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการ 
ให้เหมาะสม 
  มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น  
 “ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญ 
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้ 
และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ  
 เมื่อรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้วให้ 
ส านักงบประมาณ ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติ
ราชการดังกล่าว  
 ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบ จาก
รัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น”  
 ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท า แผนการ
บริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2547 ข้อ 8 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่ง พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้ 
 “(2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้จัดท าและเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าขอ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีงบประมาณต่อไป” ในการนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 
เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้ทุกส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ซึ่งจ าแนกวงเงินและรายละเอียดงบประมาณ ออกเป็น 5 กลุ่ม ส่วน ประกอบด้วย          
1) แผนงานบูรณาการ 2) แผนงานยุทธศาสตร์3) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 4) แผนงานพื้นฐาน และ 5) รายการค่า
ด าเนินการภาครัฐ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่ง
ให้ส านักงบประมาณ 
 

 และตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี             
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผน
ห้าปีซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ในวาระเริ่มแรก การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดท าเป็นแผนสามปีโดยมี
ห้วงระยะเวลาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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บทที่  3 
วิธกีำรด ำเนินงำน 

 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ด าเนินการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1  (พ.ศ.2563 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย
การบูรณาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่การจัดการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาจังวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้  
  1. กลุ่มเป้าหมาย  
  2. แนวทางและเครื่องมือ    
  3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  

1. กลุ่มเป้ำหมำย 
    1.1 กลุ่มเป้ำหมำย 
  1.1 .1 หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง/ 
ส่วนราชการอื่น ในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกแห่ง  
  1.1.2 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ ์
  1.1.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา หรือ หน่วยงานต้นสังกัดหรือที่ก ากับดูแล  
ของสถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 1.2 ระดับกำรด ำเนินงำน  
  ระดับจังหวัด ได้แก่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด/คณะอนุกรรมการบริหารราชการ 
เชิงยุทธศาสตร์/คณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานระดับจังหวัด 
  ระดับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือที่มีสถำนศึกษำในก ำกับดูแล ได้แก่ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัด ส านักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์/ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ์/ อบจ เทศบาล อบต. ที่มีสถานศึกษาในก ากับดูแล 
  ระดับสถำนศึกษำ  ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
และเอกชน สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน/สถานศึกษา สังกัด อปท. สถานศึกษา ส านักงานบริหาร
การศึกษาพิเศษ สพฐ. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ 
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2. แนวทำงและเครื่องมือ  
 2.1 ลักษณะของเครื่องมือ 
  2.1.1 จัดท าเครื่องมือติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน “แบบติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์” ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ง่ายต่อการรายงานข้อมูล 
ผ่านอุปกรณ์ที่เหมาะสมของหน่วยงานและสถานศึกษา (https://sites.google.com/view/tidtamplan64) 
  2.1.2 จัดท าข้อค าถามการติดตามและรายงานผล ตามประเด็นตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1  (พ.ศ.2563 - 2565) จ าแนกตามยุทธศาสตร์ จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ 30 ตัวชี้วัด             
โดยแต่ละประเด็นตัวช้ีวัด จะประกอบด้วยค าถาม  2 - 3 ข้อในรูปแบบดังนี้  
    1) รูปแบบปรนัย (ตัวเลือกระดับการด าเนินงาน)  
    2) รูปแบบอัตนัย (โดยระบุชื่อโครงการ กิจกรรม งานตามภารกิจ หรือระบุจ านวน และ
ผลการด าเนินงาน)  
    3) การอับโหลดเอกสารผลการด าเนินงานด้านการอ่านการเขียน  
    4) ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
หน่วยงานอ่ืน  
    5) การสอบถามความต้องการในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดที่มีความต้องการ
พัฒนาหรือแก้ปัญหามากที่สุด (เลือก 1 ประเด็น)  
  2.1.3 เครื่องมือนี้ให้ตอบค าถามทุกข้อ กรณีที่หน่วยงานหรือสถานศึกษา ไม่ได้ด าเนินงานหรือไม่
เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้น ให้เลือกไม่มีหรือไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ในข้อค าถามรูปแบบปรนัย และระบุ “ไม่มี” 
ในข้อค าถามรูปแบบอัตนัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.1.4 ข้อค าถามในบางประเด็น จังหวัดสามารถสรุปผลการด าเนินงานผ่านข้อมูลสารสนเทศของ
จังหวัดได้ แต่ยังมีความจ าเป็นที่ต้องทราบข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานหรือสถานศึกษา จึงต้องมีการจัดเก็บ
ข้อมูลจากหน่วยงานและสถานศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษา  
 

 2.2 กำรสร้ำงเครื่องมือ 

  การด าเนินการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระยะที่ 1  (พ.ศ.2563 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ โดยมีขั้นตอนดังนี้  
  1) ศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ์ระยะที่ 1  (พ.ศ.2563 - 2565) 
  2) แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน ติดตามและรายงานผลการด าเนินตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งในระดับจังหวัดและระดับหน่วยงาน  
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  3) คณะท างานระดับจังหวัด จัดท าร่างแนวทางการด าเนินงานการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งเครื่องมือในการ
ติดตามและรายงานผล เสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณา 
  4) เสนอแนวทางการด าเนินงานการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งเครื่องมือในการติดตามและรายงานผล 
เสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อ
วันที่  29 กรกฎาคม  2564  และเสนอคณะกรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ความเห็นชอบ                  
ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 
3. แนวทำงกำรด ำเนินงำน/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
 การด าเนินงานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ก าหนดแนวทาง/ขั้นตอน ดังน้ี  
 

 ระดับจังหวัด 
 1. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2. ก าหนดรูปแบบ แนวทางการด าเนินงาน และเครื่องมือติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ์โดยความเห็นชอบของอนุกรรมการ และ กศจ. 
 3. ขอความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษา /หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่มีสถานศึกษาในก ากับดูแล 
รายงานข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงาน และแจ้งสถานศึกษาในสังกัดหรือที่ก ากับดูแลทุกแห่งรายงานข้อมูล
ทางระบบออนไลน์ ตามระยะเวลาที่ก าหนด    
 4. ติดตาม ทวงถาม การรายงานข้อมูลของหน่วยงานทางการศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ               
ที่มีสถานศึกษาในก ากับดูแล รายงานข้อมูลตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 5. สรุปข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
สถานศึกษาและส่งข้อมูลย่อยกลับไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือตรวจสอบและยืนยันจ้อมูล 
 6. สรุปผลการด าเนินงาน เพื่อรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาค และกระทรวงศึกษาธิการ ตามล าดับ 
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 ระดับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือที่มีสถำนศึกษำในก ำกับดูแล  
 1. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด หรือที่ก ากับดูแล ให้รายงานข้อมูลการด าเนินงานผ่านระบบออนไลน์ ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 2. หน่วยงาน รวบรวมข้อมูลและเสนอผู้บังคับบัญชารับรองข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานผ่านระบบออนไลน์ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 3. สั่งการ ติดตาม ทวงถาม เร่งรัด สถานศึกษาในสังกัด หรือที่ก ากับดูแลให้รายงานข้อมูลตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 4. รายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานผ่านการประชุมหรือการติดตามผลการ
ด าเนินงานเชิงประจักษ์ 
 5. ตรวจสอบผลการรายงานข้อมูลของสถานศึกษาที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ประมวลผลการ
ด าเนินงานแล้ว พร้อมปรับปรุง แก้ไข และยืนยันความถูกต้องของข้อมูล  
  

 ระดับสถำนศึกษำ  
 1. สถานศึกษา รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 2. รายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานผ่านการประชุมหรือการติดตามผลการ
ด าเนินงานเชิงประจักษ์ 
 
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส านกังานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ด าเนินการดังนี้  
 1. แจ้งทุกหน่วยงานทางการศึกษา สถานศกึษา และหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่ก ากับดูแล 
ตามหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ศธ 0294/ว35 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564  กรอกข้อมลูตามแบบ แบบติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์” ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ 
https://sites.google.com/view/tidtamplan634 ภายในวันที ่20 กันยายน  2564  
 2.  ข้อมูลที่หน่วยงานหรือสถานศึกษารายงานข้อมูลจะถูกรวบรวมในรูปแบบของไฟล์เอกสาร 
spreadsheet เพื่อให้ง่ายต่อการประมวลผล 
 3.  เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล เพื่อด าเนินการ
ตามขั้นตอนศึกษาต่อไป 
 4.  น าข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับจ านวน  585  ชุด  คิดเป็น ร้อยละ 100 วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 
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5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ น าข้อมูลได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วจึงน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับต่อไปน้ีคือ  
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 และตอนที่ 2 น าข้อมูลมาแจกแจงความถี่และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าร้อยละ และน าเสนอรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 
 2. แบบสอบถามตอนที่ 3 น าข้อมูลมาสรุปประเด็นส าคัญ หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน หรือ
โครงการที่โดดเด่น โดยการยกตัวอย่างมาจ านวนหน่ึง  
 3. แบบสอบถามตอนที่ 4  น าข้อมูลมาแจกแจงความถี่และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข้อมูล หาค่าร้อยละ และน าเสนอรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 
 
 
  

 
  
       
  
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

แผนผงัขั้นตอนกำรด ำเนนิงำนติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจงัหวัดเพชรบรูณ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ หน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำและสถำนศึกษำ จังหวัดเพชรบูรณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จังหวัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามฯ 
2. ศธจ.เพชรบูรณ/์
คณะกรรมการติดตาม ฯ  
จัดท าแนวทางและเครื่องมือ 
3. อนุกรรมการและ กศจ.        
ให้ความเห็นชอบ  
 

 

1. แจ้งสถานศกึษาในสังกัด ให้รายงาน
ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์  
2. หน่วยงานรวบรวมข้อมูลการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

สถานศึกษารวบรวมข้อมูลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  

ศธจ.เพชรบูรณ์  
ขอความร่วมมือ

หน่วยงาน/สถานศึกษา
รายงานข้อมูล 

 

สถานศึกษารายงานผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 

ผ่านระบบออนไลน์ 
 

1. หน่วยงานรายงานข้อมลูการ
ด าเนินงานของหน่วยงานผ่านระบบ
ออนไลน์ 
2. ติดตาม ทวงถาม เร่งรัด สถานศึกษา
ในสังกัด/ที่ก ากับดูแล 
 

ศธจ.เพชรบูรณ์  
รวบรวมข้อมูลของ

หน่วยงานและ
สถานศึกษา และจัดท า

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 

1. คณะอนุกรรมการ และ กศจ. 
รับทราบตามล าดับ 
2. เสนอศึกษาธิการภาค 17 
และกระทรวงศึกษาธิการ 
พิจารณา 
3. เผยแพรผ่ลการด าเนินงาน  
 

 

สถานศึกษาที่ขึ้นตรงกับส่วนกลาง 

ระดับจังหวัด

 
 ระดับห  วยงา  าง าร    า ห  วยงา    ม 

  า     า   ัง ัด   า ับด    

ระดับห  วยงา  าง าร    า ห  วยงา  
   ม   า     า   ัง ัด   า ับด    ระดบั  า     า 

เมษายน – พฤษภาคม 2563 พฤษภาคม 2563 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2563 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2563 

มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2563 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 สิงหาคม 2563 กันยายน 2563 

สถานศึกษาที่ขึ้นตรงกับส่วนกลาง 

ติดตาม ทวงถาม 
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บทที่ 4 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

 
 

   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ด าเนินสรุปผลจาการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1  (พ.ศ.2563 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  มีผลการด าเนินงานตาม 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนอง 
    การพัฒนาจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู ้
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 
 เป้ำหมำย หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวชี้วัด ข้อมูลฐำน     
(พ.ศ.2562)  หรือ

ข้อมูลปี 2563 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนนิงำนปีงบประมำณ  
พ.ศ.2564 

หมำยเหต ุ

1. ร้อยละของหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษา 
ในจังหวัด มีกิจกรรมทีส่่งเสรมิ
ความมั่นคงรักในสถาบันหลัก 
ของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ข้อมูลฐาน – 
ข้อมูลปี พ.ศ. 
2563 (98.51) 

 

ร้อยละ 100  
จ ำนวน* ด ำเนนิกำร ร้อยละ 

585 576 98.46 
*หน่วยงานทางการศึกษา และ
สถานศึกษาทกุแห่ง 
 

ต่ ำกว่ำค่ำเปำ้หมำย 

 

2. ร้อยละของหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษาใน
จังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริม
ความปลอดภัยและป้องกันภัย
คุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ 

ข้อมูลฐาน – 
ข้อมูลปี พ.ศ. 
2563 (91.24) 

 

ร้อยละ 100  
จ ำนวน* ด ำเนนิกำร ร้อยละ 

585 540 92.30  
*หน่วยงานทางการศึกษา และ
สถานศึกษาทกุแห่ง 
 

ต่ ำกว่ำค่ำเปำ้หมำย 
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ตัวชี้วัด ข้อมูลฐำน     
(พ.ศ.2562)  หรือ

ข้อมูลปี 2563 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนนิงำนปีงบประมำณ  
พ.ศ.2564 

หมำยเหต ุ

3. ร้อยละของสถานศึกษาใน
จังหวัด มีกิจกรรมการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติด ใน
สถานศึกษา 

ข้อมูลฐาน – 
ข้อมูลปี พ.ศ. 
2563 (96.32) 

 

ร้อยละ 100  
จ ำนวน* ด ำเนนิกำร ร้อยละ 

585 477 98.63  
*จ านวนสถานศึกษาทุกแห่ง 

ต่ ำกว่ำค่ำเปำ้หมำย 

 

  
  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง มีเป้าหมายให้
หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  โดยมีค่า
เป้าหมายร้อยละ 100 ผลการด าเนินงานพบว่า ทั้ง 3 ตัวชี้วัดในภาพรวมไม่บรรลุค่าเป้าหมาย มีผลการ
ด าเนินงานตามล าดับดังนี้ 1) ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติด ในสถานศึกษา ร้อยละ 98.63  2) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาใน
จังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความมั่นคงรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ร้อยละ 98.46  และ 3) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ ร้อยละ 
92.30 
 

 ประเด็นรำยละเอียดตำมตัวชี้วัด 
 ระดับกำรด ำเนินงำน 
 0 หมายถึง ไม่ด าเนินงาน 
 1 หมายถึง มีแผนการด าเนินงาน /โครงการ/กิจกรรม 
 2 หมายถึง มีแผนการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม และมีการด าเนินงาน 
 3 หมายถึง มีแผนการด าเนินงาน /โครงการ/กิจกรรม และด าเนินงานส าเร็จ 
 4 หมายถึง มีแผนการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้ด าเนินงานส าเร็จและมีผล/รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 5 หมายถึง มีแผนการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้ด าเนินงานส าเร็จและมีการด าเนินงานเป็น
แบบอย่างได้ (Best Practices) 
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 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของหนว่ยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
ควำมมั่นคง  รักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมขุ  (ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 100) 
 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 
(แห่ง) 

ระดับกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

56 6 10 4 8 25 3 89.29 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

126 0 5 12 28 73 8 100 บรรลุเป้าหมาย 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

116 1 6 15 26 59 9 99.14 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

189 0 24 19 28 109 9 100 บรรลุเป้าหมาย 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 0 0 2 8 27 3 100 บรรลุเป้าหมาย 

6. ส านักงานอาชวีศึกษาและ
สถานศึกษาในก ากับดูแล 

14 0 1 1 3 7 2 100 บรรลุเป้าหมาย 

7. กศน.จงัหวัดเพชรบูรณ์ และ 
กศน.อ าเภอ 

12 0 0 0 4 7 1 100 บรรลุเป้าหมาย 

8. สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (จ านวน 12 

อปท.) 

19 0 3 2 5 7 2 100 บรรลุเป้าหมาย 

9. สถานศึกษาในก ากับดูแลของ
ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์  

4 0 0 1 1 1 1 100 บรรลุเป้าหมาย 

10. การศึกษาพิเศษ 3 0 0 2 0 1 0 100 บรรลุเป้าหมาย 
11. โรงเรียนต ารวจ 
ตะเวนชายแดน 

1 0 0 0 0 1 0 100 บรรลุเป้าหมาย 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 2 0 0 2 0 1 60 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รวม 585 9 49 58 113 317 39  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ  100 1.54 8.38 9.91 19.32 54.19 6.67 98.46  
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 ผลการด าเนินงานน้อมน าศาสตร์พระราชาพระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ แสดงดังแผนภาพได้ ดังนี้ 
 

 
 

  
 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของหนว่ยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริม
ควำมปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคำมในชีวิตทุกรูปแบบ  (ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 100) 
 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 
(แห่ง) 

ระดับกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

56 10 10 2 11 21 2 82.14 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

126 0 4 11 24 70 17 100 บรรลุเป้าหมาย 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

116 6 6 19 21 53 11 94.82 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

189 9 20 27 41 78 14 95.24 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 0 0 0 0 40 0 100 บรรลุเป้าหมาย 

6. ส านักงานอาชวีศึกษาและ
สถานศึกษาในก ากับดูแล 

14 5 2 0 3 4 0 64.28 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 
กศน.อ าเภอ 

12 1 0 2 4 4 1 91.66 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

8. สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (จ านวน 12 

อปท.) 

19 8 2 1 3 4 1 57.89 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

9. สถานศึกษาในก ากับดูแล
ของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์  

4 1 0 1 0 1 1 75 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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หน่วยงำน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 
(แห่ง) 

ระดับกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

10. การศึกษาพิเศษ 3 0 0 1 1 0 1 100 บรรลุเป้าหมาย 
11. โรงเรียนต ารวจ 
ตะเวนชายแดน 

1 1 0 0 0 0 0 100 บรรลุเป้าหมาย 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 4 0 0 0 4 1 20 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รวม 585 45 44 64 108 279 49  

 

ร้อยละ 100 7.69 7.52 10.94 18.46 47.69 8.38 92.30  ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

 

 ผลการด าเนินงานหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสรมิความ
ปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ  แสดงดังแผนภาพได้ ดังนี้ 
 

 
 

 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของสถำนศึกษำในจังหวัด มีกิจกรรมกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด ในสถำนศกึษำ  (ค่ำเปำ้หมำย ร้อยละ 100) 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 
(แห่ง) 

ระดับกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

56 1 13 6 9 25 2 98.21 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
และสถานศึกษาในสังกัด 

126 0 4 12 27 70 13 100 บรรลุเป้าหมาย 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด 

116 0 8 16 25 57 10 100 บรรลุเป้าหมาย 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
และสถานศึกษาในสังกัด 

189 2 15 34 36 78 24 98.94 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 0 0 2 5 25 8 100 บรรลุเป้าหมาย 
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หน่วยงำน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 
(แห่ง) 

ระดับกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

6. ส านักงานอาชวีศึกษาและ
สถานศึกษาในก ากับดูแล 

14 0 1 1 4 7 1 100 บรรลุเป้าหมาย 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และ กศน.อ าเภอ 

12 0 0 3 3 5 1 100 บรรลุเป้าหมาย 

8. สถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(จ านวน 12 อปท.) 

19 2 5 2 3 6 1 89.47 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

9. สถานศึกษาในก ากับดูแล
ของส านักงานระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์  

4 0 0 1 1 1 1 100 บรรลุเป้าหมาย 

10. การศึกษาพิเศษ 3 1 0 1 0 1 0 66.66 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
11. โรงเรียนต ารวจ 
ตะเวนชายแดน 

1 0 0 0 0 1 0 100 บรรลุเป้าหมาย 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 2 0 0 2 1 0 60 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รวม 585 8 46 78 115 277 61  

 

ร้อยละ 100  1.37 7.86 13.33 19.66 47.35 10.43 98.63  ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

 
 ผลการด าเนินงานหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมการสรา้งภูมิคุ้มกัน 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา แสดงดังแผนภาพได้ ดังนี้ 
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 การด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ของหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงาน
ที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่ก ากับดูแล และสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการด าเนินแผนงานโครงการ 
กิจกรรมที่ส าคญั ทีส่นองเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ดังนี ้ 
 

หน่วยงำน กำรด ำเนินแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่
การปฏิบัติ จังหวัดเพชรบูรณ์  
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัดและศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
 3. โครงการสรา้งภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564   

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

1. กิจกรรมอาสาบ าเพ็ญประโยชน ์ 
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี2564  
3.  โครงการประกวดโรงเรียนปลอดภัย   
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ท าหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียนในการส่งเสริมระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย  

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 

 1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอนัพึงประสงค์และค่านิยมหลัก         
ของชาติ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
 2. โครงการยวุทูตความดี จิตอาสา สานต่อปณิธานความดี ร่วมแรงร่วมใจ 
ต้านภัย COVID-19  
 3. โครงการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2564  
 4. สถานศึกษาปลอดภัยบนท้องถนน   

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

1. โครงการการจัดตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564  
2. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา 
4. โครงการรู้จัก เข้าใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง   

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ 

1. โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
2. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแบะทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดและ

พฤติกรรมที่ไมพ่ึ่งประสงค์"SAVE ZONE NO FACE"ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยรูปแบบออนไลน์   

3. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา  

ส านักงาน กศน. 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. โครงการจิตอาสา ส านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 2564  
2. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด  
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หน่วยงำน กำรด ำเนินแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. การส่งเสริมกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ลูกเสือ เนตรนารี  
2. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์  
3. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  

สถาบันอุดมศึกษา 1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ ์ด าเนินโครงการเช่น โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม  น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นด้วยหลักวิถีวิศวกร
สังคม  โครงการ “ส่งเสริมความรัก สามัคคีของคนในชาติ โครงการผลติสื่อสร้างสรรค์ 
เสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   

2. มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตเพชรบรูณ์  ด าเนินโครงการเช่น โครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนวันส าคัญของชาต ิ โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  

3. วิทยำลัยสงฆพ์่อขุนผำเมืองมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ์รำชวทิยำลยั ด าเนิน
โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญแห่งชาติ โครงการส่งเสริมนิสิตปฎิบัติศาสนกิจเติมปัญญา
ให้กับสังคม โครงการสัมมนาบัณฑิต เป็นต้น   

สถานศึกษาการศึกษา
พิเศษ   

1. โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ ์ด าเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน โครงการปลอดภัยวัยใสอาสาป้องกันอุบัติเหตุ   

2. โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ที่ 57 ด าเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย โครงการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  โครงการสถานศึกษาปลอดภัย  

3. ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดเพชรบรูณ ์ด าเนินโครงการวันส าคัญของสถาบัน
หลักของชาติ โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 

สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบรูณ ์ด าเนินโครงการปลูกจิตส านึกสถาบัน
ของชาติไทย  โครงการให้ความรูใ้นการป้องกันสาธารณภัย โครงการรณรงค์เพ่ือ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  

2. โรงเรียนสังกัดเทศบำลเมืองเพชรบูรณ ์ด าเนินโครงการ โครงการปลูกจิตส านึกสถาบัน
ของชาติไทย วันส าคัญของชาติไทย โครงการให้ความรู้ในการป้องกัน  สาธารณ
ภัย  โครงการประกันอุบัติเหต ุ โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา   

3. โรงเรียนสังกัดเทศบำลเมืองหล่มสัก โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม  โครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการวันส าคัญของชาติ โครงการปลูกจิตส านึกความเป็น
ไทย โครงการขับขี่ปลอดภัย โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการอบรม
ครูและนักเรียนแกนน าการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปญัหายาเสพติดในโรงเรียน   
เป็นต้น 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำก ำลังคนสรำ้งขีดควำมสำมำรถในกำรตอบสนองกำรพัฒนำจงัหวัด 
 

 เป้ำหมำย หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถ
ของผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐำน     
(พ.ศ.2562)  หรือ

ข้อมูลปี 2563 

 

ค่ำเป้ำหมำย 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 

 

หมำยเหต ุ

1. ร้อยละของหน่วยงานทาง
การศึกษา หรอืสถานศึกษาใน
จังหวัด ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสนับสนุน
การเกษตรปลอดภัย 

ข้อมูลฐาน – 

ข้อมลูปี พ.ศ. 
2563 (81.65) 

 

ร้อยละ 50  
จ ำนวน* ด ำเนินกำร ร้อยละ 

585 460 78.80 

*หน่วยงานทางการศึกษา และ
สถานศึกษาทกุแห่ง 

บรรลเุป้ำหมำย 

 

2. ร้อยละของหน่วยงานทาง
การศึกษา หรอืสถานศึกษาใน
จังหวัด ส่งเสริมการจัด
การศึกษา เพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด 

ข้อมูลฐาน – 

ข้อมูลปี พ.ศ. 
2563 (66.11) 

ร้อยละ 50  
จ ำนวน* ด ำเนินกำร ร้อยละ 

585 362 61.88 

*หน่วยงานทางการศึกษา และ
สถานศึกษาทกุแห่ง 

บรรลเุป้ำหมำย 

 

3. ร้อยละของหน่วยงานทาง
การศึกษา หรอืสถานศึกษาใน
จังหวัด ส่งเสริมการจัด
การศึกษา เพื่อส่งเสริมการมี
งานท า 

ข้อมูลฐาน – 

ข้อมลูปี พ.ศ. 
2563 (77.35) 

 

ร้อยละ 50  
จ ำนวน* ด ำเนินกำร ร้อยละ 

585 515 89.91 

*หน่วยงานทางการศึกษา และ
สถานศึกษาทกุแห่ง 

บรรลเุป้ำหมำย 

 

4. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน
สามัญศึกษา  
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลฐาน        
ปี พ.ศ.2562 

(33 : 67) 
 

ข้อมูลปี  
พ.ศ. 2563  
(34 : 66) 

สัดส่วน 

43 : 57 
ระดับ ม.4 / ปวช.1 

จ ำนวนรวม 9,121 คน 

ปวช.1 ม. 4 

3,005 6,116 

33 : 67   
 

ระดับ ม.4-6/ปวช. 1-3 

จ ำนวนรวม 25,121 คน 

ปวช.1-3 ม. 4-6 

8,446 16,675 

34 : 66 

ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
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 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการจัดการศึ กษาเพื่อพัฒนาก าลังคนสร้างขีด
ความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด มีเป้าหมายให้หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษา
และกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถของผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ  โดยมีค่าเป้าหมาย (ด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว และด้านการส่งเสริมการมีงานท า) ร้อยละ 
50 และสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญศึกษา 42 : 58 ผลการด าเนินงาน
พบว่า ตัวชี้วัดที่  1-3 บรรลุค่าเป้าหมาย ตามล าดับดังนี้   1) การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการ            
มีงานท า  ร้อยละ 89.91  2) การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย ร้อยละ 78.80   
3) ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด ร้อยละ 61.88  และส าหรับตัวชี้วัดสัดส่วน
ผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา พบว่านักเรียนนักศึกษาระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า มีจ านวน 25,121 คน รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 16,675 คน 
รับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ปวช.1-3 จ านวน 8,446 คน คิดเป็นสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเทียบกับผู้เรียน
สามัญศึกษา 34 : 66  นับว่าเม่ากับจากปีการศึกษา 2563  แต่เมื่อพิจารณาสัดส่วนผู้เรียนระดับ ม.4 และ 
ปวช.1 มีผู้เรียนจ านวน 9,121 คน จ าแนกเป็นผู้เรียน ปวช.1 จ านวน 3,005 คน และผู้เรียน ม.4 จ านวน 
6,116 คน  คิดเป็นสัดส่วนผู้เรียน ผู้เรียนอาชีวศึกษา (ปวช.1) เทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา (ม.4) เท่ากับ            
34 : 66 ซึ่งยังไมบ่รรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไวเ้ช่นเดี่ยวกัน 
 

 ประเด็นรำยละเอียดตำมตัวชี้วัด 
 ระดับกำรด ำเนินงำน 
 0 หมายถึง ไม่ด าเนินงาน 
 1 หมายถึง มีแผนการด าเนินงาน /โครงการ/กิจกรรม 
 2 หมายถึง มีแผนการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม และมีการด าเนินงาน 
 3 หมายถึง มีแผนการด าเนินงาน /โครงการ/กิจกรรม และด าเนินงานส าเร็จ 
 4 หมายถึง มีแผนการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้ด าเนินงานส าเร็จและมีผล/รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 5 หมายถึง มีแผนการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้ด าเนินงานส าเร็จและมีการด าเนินงานเป็น
แบบอย่างได้ (Best Practices 
 

 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของหนว่ยงำนทำงกำรศึกษำ หรือสถำนศึกษำในจังหวัด ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อสนับสนุนกำรเกษตรปลอดภัย (ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 60) 
 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 
(แห่ง) 

ระดับกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

56 25 10 4 8 8 1 55.36 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
และสถานศึกษาในสังกัด 

126 13 6 25 20 52 10 89.68 บรรลุเป้าหมาย 
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หน่วยงำน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 
(แห่ง) 

ระดับกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด 

116 27 12 10 22 41 4 76.72 บรรลุเป้าหมาย 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
และสถานศึกษาในสังกัด 

189 27 23 34 27 63 15 85.71 บรรลุเป้าหมาย 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 9 3 5 7 15 1 77.5 บรรลุเป้าหมาย 

6. ส านักงานอาชวีศึกษาและ
สถานศึกษาในก ากับดูแล 

14 9 1 0 1 2 1 35.71 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และ กศน.อ าเภอ 

12 0 0 2 2 7 1 100 บรรลุเป้าหมาย 

8. สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (จ านวน 12 

อปท.) 

19 7 2 8 0 2 0 63.15 บรรลุเป้าหมาย 

9. สถานศึกษาในก ากับดูแล
ของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์  

4 2 2 0 0 0 0 50 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

10. การศึกษาพิเศษ 3 2 0 0 0 0 1 33.33 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
11. โรงเรียนต ารวจตะเวน
ชายแดน 

1 0 0 0 0 1 1 100 บรรลุเป้าหมาย 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 4 0 1 0 0 0 20 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รวม 585 125 59 89 87 191 35  

 

 

  21.37 10.09 15.21 14.87 32.65 5.98 78.80  บรรลุเป้าหมาย 
 

 ผลการด าเนินงาน แสดงดังแผนภาพได้ ดังนี้ 
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 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของหนว่ยงำนทำงกำรศึกษำ หรือสถำนศึกษำในจังหวัด ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อสนับสนุนกำรท่องเที่ยวของจังหวัด  (ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 60) 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 
(แห่ง) 

ระดับกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

56 20 8 6 8 13 1 64.29 บรรลุเป้าหมาย 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
และสถานศึกษาในสังกัด 

126 41 13 17 13 38 4 67.46 บรรลุเป้าหมาย 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด 

116 44 9 10 20 29 4 62.07 บรรลุเป้าหมาย 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
และสถานศึกษาในสังกัด 

189 69 23 21 26 46 4 63.49 บรรลุเป้าหมาย 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 22 4 2 1 9 2 45.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

6. ส านักงานอาชวีศึกษาและ
สถานศึกษาในก ากับดูแล 

14 8 2 0 1 2 1 42.86 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และ กศน.อ าเภอ 

12 6 2 1 0 3 0 50.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

8. สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (จ านวน 12 

อปท.) 

19 5 3 6 1 3 1 73.68 บรรลุเป้าหมาย 

9. สถานศึกษาในก ากับดูแล
ของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์  

4 2 1 1 0 0 0 50.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

10. การศึกษาพิเศษ 3 2 1 0 0 0 0 33.33 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
11. โรงเรียนต ารวจตะเวน
ชายแดน 

1 0 1 0 0 0 0 100.00 บรรลุเป้าหมาย 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 4 0 1 0 0 0 20.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รวม 585 223 67 65 70 143 17  

 

รอ้ยละ   38.12 11.45 11.11 11.97 24.44 2.91  61.88 บรรลุเป้าหมาย 
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 ผลการด าเนินงาน แสดงดังแผนภาพได้ ดังนี้ 

 
 
  
 ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละของหนว่ยงำนทำงกำรศึกษำ หรือสถำนศึกษำในจังหวัด ส่งเสรมิกำรจัดกำรศึกษำ     
เพื่อส่งเสริมกำรมีงำนท ำ  (ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 60) 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 
(แห่ง) 

ระดับกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

56 23 12 8 7 5 1 58.93 บรรลุเป้าหมาย 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
และสถานศึกษาในสังกัด 

126 1 15 19 24 53 14 99.21 บรรลุเป้าหมาย 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด 

116 13 13 19 22 41 8 88.79 บรรลุเป้าหมาย 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
และสถานศึกษาในสังกัด 

189 20 17 33 29 76 14 89.42 บรรลุเป้าหมาย 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 0 0 0 0 40 0 100.00 บรรลุเป้าหมาย 

6. ส านักงานอาชวีศึกษาและ
สถานศึกษาในก ากับดูแล 

14 0 2 1 2 8 1 100.00 บรรลุเป้าหมาย 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และ กศน.อ าเภอ 

12 0 0 2 2 6 2 100.00 บรรลุเป้าหมาย 

8. สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (จ านวน 12 

อปท.) 

19 9 2 2 2 3 1 52.63 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

9. สถานศึกษาในก ากับดูแล
ของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์  

4 1 1 1 0 1 0 75.00 บรรลุเป้าหมาย 

10. การศึกษาพิเศษ 3 1 0 1 0 0 1 66.67 บรรลุเป้าหมาย 
11. โรงเรียนต ารวจตะเวน
ชายแดน 

1 0 0 1 0 0 0 100.00 บรรลุเป้าหมาย 
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หน่วยงำน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 
(แห่ง) 

ระดับกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 2 0 1 0 2 0 60.00 บรรลุเป้าหมาย 
รวม 585 70 62 88 88 235 42 

  

ร้อยละ   11.97 10.60 15.04 15.04 40.17 7.18  88.03 บรรลุเป้าหมาย 
 

 ผลการด าเนินงาน แสดงดังแผนภาพได้ ดังนี้ 

 
  
 ตัวชี้วัดที่ 4 สัดส่วนผู้เรียนอำชีวศึกษำสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสำมัญศึกษำ  
(ค่ำเป้ำหมำย อัตรำส่วน 43 : 57)  
 

หน่วยงำน จ ำนวนนักศึกษำ
ระดับ (ปวช. 1-3) 
ปีกำรศึกษำ 2564  
 

จ ำนวนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษำ

ตอนปลำย 

ปีกำรศึกษำ 2564 

(ม.4- ม.6)  

อัตรำส่วน ประเมนิผล 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
 

814 
  

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  
 

41 
  

สพม. เพชรบูรณ์ 
 

13,370 
  

การศึกษาพิเศษ 
 

200 
  

สถานศึกษาเอกชน 
 

1,596 
  

โรงเรียน อปท. 
 

494 
  

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 

160 
  

สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ของรัฐและเอกชน 

8,166 
   

สถานศึกษาอาชีวศึกษา อปท. 280 
   

รวม (25,121 คน) 8,446 16,675 33.62 : 66.38  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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 อัตรำส่วนระดบัมัธยมศึกษำปีที่ 4 ต่อ ปวช.1 

หน่วยงำน จ ำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำ 

ปีที่ 4 (ม.4) 
ปีกำรศึกษำ 2564 

จ ำนวนนักศึกษำระดับ 
ปวช.1 

ปีกำรศึกษำ 2564 

อัตรำส่วน ประเมนิผล 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 326 
   

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  25 
   

สพม. เพชรบูรณ์  4,886 
   

สถานศึกษาเอกชน 570 
   

สถานศึกษา อปท. 164 100 
  

การศึกษาพิเศษ 84 
   

สนง.พระพุทธศาสนา 61 
   

สถานศึกษาอาชีวศึกษา
ของรัฐ 

 

2,021 
  

สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน 

 

884 
  

รวม (9,121) 6,116 3,005 67 : 33 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
 กำรด ำเนินกำรส่งเสริมกำรด ำเนนิงำนกำรเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอำชีวศกึษำสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน
สำมัญศึกษำ  (ค่ำเป้ำหมำย “ไม่ประเมิน”) 
 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 
(แห่ง) 

ระดับกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

56 40 2 5 5 4 0 28.57 ไม่ประเมินผล 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

126 86 8 3 13 15 1 31.75 ไม่ประเมินผล 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

116 82 8 5 9 11 1 29.31 ไม่ประเมินผล 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

189 131 9 11 15 20 3 30.69 ไม่ประเมินผล 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 0 0 0 0 40 0 100.00 ไม่ประเมินผล 

6. ส านักงานอาชวีศึกษาและ
สถานศึกษาในก ากับดูแล 

14 7 0 0 0 6 1 50.00 ไม่ประเมินผล 
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หน่วยงำน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 
(แห่ง) 

ระดับกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 
กศน.อ าเภอ 

12 10 2 0 0 0 0 16.67 ไม่ประเมินผล 

8. สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (จ านวน 12 

อปท.) 

19 17 0 0 0 2 0 10.53 ไม่ประเมินผล 

9. สถานศึกษาในก ากับดูแลของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เพชรบูรณ์  

4 4 0 0 0 0 0 0.00 ไม่ประเมินผล 

10. การศึกษาพิเศษ 3 3 0 0 0 0 0 0.00 ไม่ประเมินผล 
11. โรงเรียนต ารวจตะเวน
ชายแดน 

1 1 0 0 0 0 0 0.00 ไม่ประเมินผล 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 5 0 0 0 0 0 0.00 ไม่ประเมินผล 
รวม 585 386 29 24 42 98 6  

 

ร้อยละ   65.98 4.96 4.10 7.18 16.75 1.03 34.02  ไม่ประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน แสดงดังแผนภาพได้ ดังนี้ 

 

 
 

 การด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถในการ
ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด ของหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่ก ากับดูแล 
และสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการด าเนินแผนงานโครงการ กิจกรรมที่ส าคัญ ที่สนองเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ ดังนี ้ 
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หน่วยงำน กำรด ำเนินแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

2. ส าหรับสถานศกึษาเอกชนในก ากับดูแล ด าเนินโครงการกิจกรรม เช่น 
โครงการสถานศึกษาพอเพียง เศรษฐกจิพอเพียง การปลูกพืชผักสวนครัว
ปลอดสารพิษ แปลงเกษตรสาธิต  กิจกรรมเกษตรกรน้อย การท าปุ๋ยอินทรี 
การสอนด้านการเกษตร กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรม Young guide กิจกรรมวิถีพอเพียง 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม  

3. โครงการพัฒนาเรียนรู้ทักษะสู่อาชีพโครงการเปิดโลกทัศน์/กิจกรรมค่าย
วิชาการ/กิจกรรมทัศนศึกษา การแปรรูปอาหารเช่นขนุนอบกรอบ              
การประดิษฐ์สิ่งของจากสิ่งเหลือใช้  

4. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

1. โครงการการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 2564  
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  
4. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวและสถานทีส่ าคัญ 

ในจังหวัด ส่งเสริมวันส าคญัประเพณีของจังหวัด  
5. โครงการเพิ่มเวลารู้สู่อาชีพ  
6. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ  
7. โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานอาชีพ 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 

1. โครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมส่งเสรมิอาชีพนักเรียน,การปลูกพืช 
เพื่อส่งเสริมอาหารกลางวัน  
3. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวและสถานทีส่ าคัญในจังหวัด  
4. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
5. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพท้องถิ่น  
6. โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร กิจกรรม แนะแนว และกิจกรรม
โฮมรูม กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ เป็นต้น 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์  เขต 3 

1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
2. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  
3. โครงการรักษ์ถิ่นของเรา การทัศนศึกษาภายในจังหวัด กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 
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หน่วยงำน กำรด ำเนินแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ 

1. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพนักเรียน กิจกรรมโคกหนองนาโมเดล  

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมดา้นสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม กิจกรรม
ส่งเสริมภาษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  

3. โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น "ส านึกรักบ้านเกิด" (STAR 
STEMS)  โครงงานทักษะอาชีพ 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ ์  

4. กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย ศึกษาแหล่งเรียนรูน้อกสถานที ่  
5. โครงการพัฒนางานแนะแนว  
6. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้   

ส านักงาน กศน. จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

1. โครงการส่งเสริมการใช้สารอนิทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร และ
ส่งเสริมการปลกูเกษตรปลอดภัย  

2. โครงการเกษตรธรรมชาติเพื่อสร้างแหล่งอาหารในชุมชน  
3. โครงการส่งเสริมการใช้ สารอินทรีย์ทดแทนสาร เคมีทางการเกษตร 
4. โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ  
5. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการท าข้อตกลงร่วมกับสถาศึกษาด้านอาชีว 

เพื่อการเรียนรู้งานอาชีพ  
ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. โครงการศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
2. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ กิจกรรมปลูกผักสวนครัว  
3. โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ 3 ภาษาน าพาการท่องเที่ยวท้องถิ่นเพชรบูรณ์ 
สู่อาเซียน  
4. กิจกรรมศึกษาดูงานและเสริมความรู้จากผู้เชี่่ยวชาญ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
5. โครงการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา กิจกรรมนัดพบ
แรงงาน, เปิดใจของคนท างาน  
6. โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการ   
7. โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา  
8. กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
9. โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง วิชาชีพระยะสั้น ระยะสั้นเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
10. โครงการแนะแนวเรียนต่อสายอาชีพ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

1. โครงการอบรมให้ความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียม 
ความพร้อมเข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมบริการ  

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกพืชตามหลักปฏิบัติ 
ทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP)     
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หน่วยงำน กำรด ำเนินแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
เพชรบูรณ์   

โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือสอบบรรจุครู 

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผา
เมือง มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

โครงการสัมมนาบัณฑิต 

สถานศึกษาการศึกษา
พิเศษ   

1. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ด าเนินโครงการ ส่งเสริมอาชีพเพื่อการ 
มีงานท าของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง   
2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 57 ด าเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย 
3. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. โครงการเศษฐกิจพอเพียง โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ  
2. โครงการแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. โครงการส่งเสริมและร่วมอนรุักษ์กิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

เพชรบูรณ์   
4. โครงการตลาดนัดหนูน้อยหารายได ้  
5. โครงการเจ้าบ้านที่ดี  
6. โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู ้  
7. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
8. โครงการค่ายศิลปะ ดนตรีและวิชาการ  
9. โครงการแนะแนวการศึกษาเข้าร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

โรงเรียนต ารวจตะเวน
ชายแดนบ้านโป่งตะแบก 

1.  โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  
2.  โครงการฝึกอาชีพ  
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำศักยภำพผู้เรียนและสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 

 เป้ำหมำย 1) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพแห่งการเรียนรู้ตามช่วงวัย เป็นคนดี คนเก่ง                    
มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  2) ผู้เรยีนจังหวัดเพชรบูรณ์มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพอ่ขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด)  

ตัวชี้วัด ข้อมูลฐำน (พ.ศ.2562)   
หรือข้อมูลปี 2563 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนนิงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

หมำย
เหต ุ

1. ร้อยละของผู้เรียน
ระดับการศึกษาภาค
บังคับ อ่านออกเขียน
ได้ ระดับดีขึ้นไป 
(เกณฑ์การประเมิน 
ของ สพฐ) 
1 – 49    ปรับปรุง 
50 – 64   พอใช ้
65 – 79   ดี 
80 ขึ้นไป  ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลฐาน – 

ข้อมูลปี พ.ศ. 2563  
ผลเฉลี่ย การอา่น/การเขียน 

ระดับประถมศึกษา  
ป.1 ร้อยละ 88.99 / 84.35 

ป.2 ร้อยละ 86.12 / 81.57 

ป.3 ร้อยละ 83.06 / 79.30 

ป.4 ร้อยละ 85.04 /85.24 

ป.5 ร้อยละ 76.88 / 82.98 

ป.6 ร้อยละ 84.82 /89.05 

ผลเฉลี่ยการอ่านระดับ
มัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

 
ชั้น 

 
ร้อยละ 

เฉล่ีย 
 (ร้อยละ) 

ม.1   72.87 

63.29 
 

ม.2   55.94 

ม.3   60.96 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ชั้น 
 

ร้อยละ 
เฉลี่ย (ร้อยละ) 

ม.4   68.59 

68.93 
 

ม.5   76.69 

ม.6   81.15 
 

ร้อยละ 
100  

ปีการศึกษา 2564 ไม่ได้มีการ
ประเมินการอ่านการเขียนของ
นักเรียนเน่ืองจากการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์ 
โควิด 19  

สังกัด  
สพป./สพม. 
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ตัวชี้วัด ข้อมูลฐำน (พ.ศ.2562)   
หรือข้อมูลปี 2563 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนนิงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

หมำย
เหต ุ

2. ผลการทดสอบ 
ทางการศึกษา
ระดับชาติ  
ทุกระดับเพิ่มขึ้น 
จากปีการศึกษาที่
ผ่านมา  
(เฉลี่ยรวม)  
O–NET (ป.6/ม.3/ 
ม.6) 
V-NET ปวช ปวส. 
N-NET (ป./ม.ต้น/ 
ม.ปลาย) 

O –NET  
ชั้น คะแนน61 คะแนน62 

ป.6   38.89 34.34 

ม.3   35.21 34.10 

ม.6   32.12 29.32 

 
V-NET  

ชั้น คะแนน 
61 

คะแนน 
62 

ปวช.   39.51 41.73 

ปวส.   39.02 39.38 

 
N-NET  

ชั้น คะแนน 
61 

คะแนน 
62 

ประถม 42.00 45.34 

ม.ต้น 38.00 39.56 

ม.ปลาย 33.00 34.35 
 

เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 
3  

จากปี
การศึกษา 

2561 

O –NET ปีกำรศึกษำ 2563 

ชั้น คะแนน เพ่ิม/ลด(ร้อย
ละ) 

ป.6   39.05 0.16 

ม.3   34.57 -2.91 

ม.6   30.79 -1.33 

 
V-NET ปีกำรศึกษำ 2563 

ชั้น คะแนน เพ่ิม/ลด 
(ร้อยละ) 

ปวช.   36.52 -2.99 

ปวส.   - - 
 

N-NET ปีกำรศึกษำ 2563 

ชั้น คะแนน เพ่ิม/ลด
(ร้อยละ) 

ประถม 43.19 1.19 

ม.ต้น 38.03 0.03 

ม.
ปลาย 

31.36 
-1.64 

ต่ ำกว่ำค่ำเปำ้หมำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน            
(O-NET)  มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละ
รายวิชาเพิ่มขึ้น 

จากปีที่ผ่านมา 
(ไทย/ภาษาอังกฤษ/
คณิตศาสตร์/
วิทยาศาสตร์/สังคม

O-NET  
ระดับประถมศกึษำ  

วิชำ ร้อยละ 
61 

ร้อยละ 
62 

ภาษาไทย 57.19 38.45 

ภาษาอังกฤษ 12.42 6.67 

คณิตศาสตร ์ 15.79 8.90 

วิทยาศาสตร์ 14.22 8.49 

 
 
 
 

เพิ่มขึ้น 

จากปี
การศึกษา 

2561 

O-NET ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับประถมศึกษำ  
วิชำ ร้อยละ เพ่ิม/ลด 

ภาษาไทย 53.58 -3.61 

ภาษาอังกฤษ 39.24 26.82 

คณิตศาสตร์ 27.41 11.62 

วิทยาศาสตร์ 35.98 21.76 
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ตัวชี้วัด ข้อมูลฐำน (พ.ศ.2562)   
หรือข้อมูลปี 2563 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนนิงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

หมำย
เหต ุ

ศึกษา ตามล าดับ)  *
สังคมศึกษาสอบใน
ชั้น ม.6 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  
วิชำ ร้อยละ 

61 
ร้อยละ 

62 

ภาษาไทย 53.58 58.11 

ภาษาอังกฤษ 2.52 5.22 

คณิตศาสตร ์ 5.14 3.91 

วิทยาศาสตร์ 7.68 1.21 

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

วิชำ ร้อยละ 
61 

ร้อยละ 
61 

ภาษาไทย 33.00 20.09 

ภาษาอังกฤษ 4.67 3.31 

คณิตศาสตร ์ 4.67 4.41 

วิทยาศาสตร์ 8.12 2.45 

สังคมศึกษา 2.23 2.32 
 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  
วิชำ ร้อยละ เพ่ิม/ลด 

ภาษาไทย 52.99 -0.59 

ภาษาอังกฤษ 32.57 30.05 

คณิตศาสตร์ 23.83 18.69 

วิทยาศาสตร์ 28.92 21.24 
 

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

วิชำ ร้อยละ เพ่ิม/ลด 

ภาษาไทย 20.09 -12.91 

ภาษาอังกฤษ 3.31 -1.36 

คณิตศาสตร์ 4.41 -0.26 

วิทยาศาสตร์ 2.45 -5.67 

สังคมศึกษา 2.32 0.09 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. ร้อยละของผู้จบ
การศึกษา
อาชีวศึกษา  
มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาการ
หรือวิชาชีพ 

ข้อมูลฐาน – 

ข้อมูลปี พ.ศ. 2563  
ระดับ ปวช. 

ผู้จบ ผ่ำน ร้อยละ 

1,746 1,710 97.94 
 

ระดับ ปวส. 
ผู้จบ ผ่ำน ร้อยละ 

1,610 1,581 98.20 
 

ร้อยละ 
100 

ระดับ ปวช. 
ผู้จบ ผ่ำน ร้อยละ 

1,783 1,769 99.21 
 

ระดับ ปวส. 
ผู้จบ ผ่ำน ร้อยละ 

1,604 1,600 99.75 

ต่ ำกว่ำค่ำเปำ้หมำย 

อศจ/ 
ทม.หล่มสัก 

 
 
 
 

5. ร้อยละของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะตาม
สายงาน หรือเพื่อ
เสริมความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ 
(สายงานการสอนและ
สนับสนุน) 

ข้อมูลฐาน – 

ข้อมูลปี พ.ศ. 2563  
 

ร้อยละกำรพฒันำครู ฯ 

จ ำนวน พัฒนำ ร้อยละ 

11,127 9,522 85.58 
 

ร้อยละ 
100 

 

 

ร้อยละกำรพฒันำครู ฯ 

จ ำนวน พัฒนำ ร้อยละ 

9,859 9,478 96.14 

 

ต่ ำกว่ำค่ำเปำ้หมำย 
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ตัวชี้วัด ข้อมูลฐำน (พ.ศ.2562)   
หรือข้อมูลปี 2563 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนนิงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

หมำย
เหต ุ

6. ร้อยละของ
หน่วยงานและ
สถานศึกษา สง่เสริม
การพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตร และ
คุณลักษณะผู้เรียน
จังหวัดเพชรบูรณ์  
(ลูกพ่อขุนผาเมือง 
เสียสละ กล้าหาญ 
ชาญฉลาด) 

ข้อมูลฐาน – 

ข้อมูลปี พ.ศ. 2563  
 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ฯ 

จ ำนวน ด ำเนินกำร ร้อยละ 
 

618 504 81.55 
 

 

ร้อยละ 
100 

 

 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ฯ 

จ ำนวน ด ำเนินกำร ร้อยละ 

585 301 51.45 

ต่ ำกว่ำค่ำเปำ้หมำย 

 

หมายเหตุ ด าเนินกิจกรรมโครงการที่
สอดคล้องกับเป้าหมาย 

 

7. ร้อยละของ
หน่วยงาน 
ทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัด 
มีการพัฒนาภาษา 
ต่างประเทศให้แก่
บุคลากรผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ 

ข้อมูลฐาน – 

ข้อมูลปี พ.ศ. 2563  
 

กำรพัฒนำภำษำ 
ต่ำงประเทศให้แก่บุคลำกร 

จ ำนวน ด ำเนินกำร ร้อยละ 

605 356 58.84 
 

ร้อยละ 
100 

 

กำรพัฒนำภำษำ 
ต่ำงประเทศให้แก่บุคลำกร 

จ ำนวน ด ำเนินกำร ร้อยละ 

585 300 51.28 

         ต่ ำกว่ำค่ำเปำ้หมำย 

 

8.ร้อยละของ
สถานศึกษา 

สถานศึกษาใน
จังหวัด  
มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
พื้นฐานการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารใหแ้ก่
ผู้เรียน 

ข้อมูลฐาน – 

ข้อมูลปี พ.ศ. 2563  
 

กำรพัฒนำภำษำ 
ต่ำงประเทศให้แก่ผู้เรียน 

จ ำนวน ด ำเนินกำร ร้อยละ 

598 483 80.77 
 

 

ร้อยละ 
100 

 

กำรพัฒนำภำษำ 
ต่ำงประเทศให้แก่ผู้เรียน 

จ ำนวน ด ำเนินกำร ร้อยละ 

585 486 83.25 

         
ต่ ำกว่ำค่ำเปำ้หมำย 
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 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเ รียนรู้              
มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพแห่งการเรียนรู้ตามช่วงวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
และคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) ประกอบด้วย 8 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ยกเว้น ผลการทดสอบระดับชาติ)   ผลการด าเนินงานพบว่า 1) 
ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ อ่านออกเขียนได้ ระดับดีขึ้นไป ไม่มีการประเมินการอานการ
เขียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19 2)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ทุกระดับเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ปรากฏว่าผลการทดสอบ O –NET ไม่บรรลุเป้าหมายในทุกระดับ    
3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  มากกว่าร้อยละ 
50 ในแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ระดับ ป.6 และ ม.3 บรรลุเป้าหมายใน 3 รายวิชา ได้แก่ 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  ระดับ ม.6 ไม่บรรลุเป้าหมายในทุกรายวิชา 4) ร้อยละของผู้จบ
การศึกษาอาชีวศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพ ไม่บรรลุเป้าหมายทั้ง 2 ระดับ ปวช. 
อร้อยละ 99.21 และ ระดับ ปวส ร้อยละ 99.75  5) ร้อยละของครูและบุคคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะตามสายงาน หรือเพื่อเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ไม่บรรลุเป้าหมาย มีการ
ด าเนินงาน ร้อยละ 96.14 6) ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ 
ชาญฉลาด) ไม่บรรลุเป้าหมาย  มีการด าเนินงานร้อยละ 51.45 7) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัดมีการพัฒนาภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่บรรลุเป้าหมาย มีการ
ด าเนินงาน ร้อยละ 51.28 และ 8) ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรม ที่ส่งเสริมพื้นฐานการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่ผู้เรียน ไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 83.25  
 
 ประเด็นรำยละเอียดตำมตัวชี้วัด 
 ระดับกำรด ำเนินงำน 
 0 หมายถึง ไม่ด าเนินงาน 
 1 หมายถึง มีแผนการด าเนินงาน /โครงการ/กิจกรรม 
 2 หมายถึง มีแผนการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม และมีการด าเนินงาน 
 3 หมายถึง มีแผนการด าเนินงาน /โครงการ/กิจกรรม และด าเนินงานส าเร็จ 
 4 หมายถึง มีแผนการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้ด าเนินงานส าเร็จและมีผล/รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 5 หมายถึง มีแผนการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้ด าเนินงานส าเร็จและมีการด าเนินงานเป็น
แบบอย่างได้ (Best Practices 
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 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผูเ้รียนระดบักำรศกึษำภำคบังคบัอ่ำนออกเขียนได้ ระดับดีขึ้นไป (ค่ำ
เป้ำหมำยร้อยละ 100) 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นส่วนราชการที่จัดการประเมินการอ่าน
การเขียนของกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถด าเนินการประเมินการอ่านการเขียนของผู้เรียนได้ จังหวัด
เพชรบูรณ์จึงไม่มีการประเมินตัวชี้วัดนี้แต่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษา ดังนี้  
 

 กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับกำรศึกษำภำคบังคับ (คำ่เปำ้หมำย “ไม่ประเมนิ”) 
 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 
(แห่ง) 

ระดับกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

56 3 10 7 8 24 4 94.64 ไม่ประเมินผล 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

126 1 2 10 11 76 26 99.21 ไม่ประเมินผล 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

116 3 5 21 21 57 9 97.41 ไม่ประเมินผล 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

189 3 11 27 30 94 24 98.41 ไม่ประเมินผล 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 0 4 4 5 26 1 100.00 ไม่ประเมินผล 

6. ส านักงานอาชวีศึกษาและ
สถานศึกษาในก ากับดูแล 

14 13 1 0 0 0 0 7.14 ไม่ประเมินผล 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 
กศน.อ าเภอ 

12 0 0 3 1 8 0 100.00 ไม่ประเมินผล 

8. สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

(จ านวน 12 อปท.) 

19 9 1 3 0 5 1 52.63 ไม่ประเมินผล 

9. สถานศึกษาในก ากับดูแล
ของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์  

4 0 0 0 2 1 1 100.00 ไม่ประเมินผล 

10. การศึกษาพิเศษ 3 1 1 0 0 1 0 66.67 ไม่ประเมินผล 
11. โรงเรียนต ารวจ 
ตะเวนชายแดน 

1 0 0 0 0 1 0 100.00 ไม่ประเมินผล 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 5 0 0 0 0 0 0.00 ไม่ประเมินผล 
รวม 585 38 35 75 78 293 66  

 

 

  6.50 5.98 12.82 13.33 50.09 11.28  93.50 ไม่ประเมินผล 



122 
 

 

 จากตารางผลการด าเนินงาน แสดงในรูปแบบแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

 
 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติทุกระดับเพิ่มขึ้น  
 ( ค่ำเป้ำหมำย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จำกปีกำรศึกษำ 2561 ) 
 

O-NET 
ปีกำรศึกษำ 2561 

(เฉลี่ยรวม) 
ปีกำรศึกษำ 2563 

(เฉลี่ยรวม) 
เพิ่ม/ลด (ร้อยละ) ผลกำรประเมนิ 

ป.6 38.89 39.05 0.16 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

ม.3 37.48 34.57 -2.91 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

ม.6 32.12 30.79 -1.33 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

    
 

N-NET 
ปีกำรศึกษำ 2561 

(เฉลี่ยรวม) 
ปีกำรศึกษำ 2563 

(เฉลี่ยรวม) 
เพิ่ม/ลด (ร้อยละ) ผลกำรประเมนิ 

ประถม 42.00 43.19 1.19 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

ม.ต้น 38.00 38.03 0.03 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

ม.ปลำย 33.00 31.36 -1.64 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

    
 

V-NET 
ปีกำรศึกษำ 2561 

(เฉลี่ยรวม) 
ปีกำรศึกษำ 2563 

(เฉลี่ยรวม) 
เพิ่ม/ลด (ร้อยละ) ผลกำรประเมนิ 

ปวช. 39.51 36.52 -2.99 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

ปวส. 39.02 - - ไม่ประเมินผล 
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 กำรด ำเนินงำนกำรเพิ่มคุณภำพกำรศึกษำ กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขัน้พื้นฐำน  
(ค่ำเป้ำหมำย “ไม่ประเมิน”) 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการจัดเก็บข้อมูลผลการ
ด าเนินงานการเพิ่มคุณภาพการศึกษาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของหน่วยงานและ
สถานศึกษา ดังนี้  
 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 
(แห่ง) 

ระดับกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

56 7 11 8 6 22 2 87.50 ไม่ประเมินผล 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

126 13 10 14 21 64 4 89.68 ไม่ประเมินผล 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

116 13 17 16 23 41 6 88.79 ไม่ประเมินผล 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

189 23 13 33 35 74 11 87.83 ไม่ประเมินผล 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 0 0 0 0 40 0 100.00 ไม่ประเมินผล 

6. ส านักงานอาชวีศึกษาและ
สถานศึกษาในก ากับดูแล 

14 6 1 1 1 5 0 57.14 ไม่ประเมินผล 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 
กศน.อ าเภอ 

12 0 0 2 4 6 0 100.00 ไม่ประเมินผล 

8. สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

(จ านวน 12 อปท.) 

19 12 1 1 1 3 1 36.84 ไม่ประเมินผล 

9. สถานศึกษาในก ากับดูแล
ของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์  

4 0 0 1 0 2 1 100.00 ไม่ประเมินผล 

10. การศึกษาพิเศษ 3 1 0 0 2 0 0 66.67 ไม่ประเมินผล 
11. โรงเรียนต ารวจ 
ตะเวนชายแดน 

1 0 0 1 0 0 0 100.00 ไม่ประเมินผล 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 4 0 1 0 0 0 20.00 ไม่ประเมินผล 
รวม 585 79 53 78 93 257 25 

  

ร้อยละ   13.50 9.06 13.33 15.90 43.93 4.27 86.50  ไม่ประเมินผล 
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 จากตารางผลการด าเนินงาน แสดงในรูปแบบแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

 
 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผูเ้รียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำตขิั้นพืน้ฐำน (O-NET)   
มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละรำยวิชำเพิ่มขึน้จำกปีที่ผ่ำนมำ (ค่ำเป้ำหมำย เพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2561) 

วิชำ ป.6 
จ ำนวนผู้เข้ำ

สอบ 

จ ำนวนผู้ได้
เกิน 50 

ร้อยละของ
ปี 2563 

ร้อยละของ
ปี 2561 

เพิ่ม/
ลด 

ผลกำรประเมนิ 

ภำษำไทย 5602 3284 53.58 57.19 -3.61 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

ภำษำอังกฤษ 5604 1295 39.24 12.42 26.82 บรรลุค่าเป้าหมาย 

คณิตศำสตร ์ 5603 296 27.41 15.79 11.62 บรรลุค่าเป้าหมาย 

วิทยำศำสตร ์ 5604 721 35.98 14.22 21.76 บรรลุค่าเป้าหมาย 

       
วิชำ ม.3 

จ ำนวนผู้เข้ำ
สอบ 

จ ำนวนผู้ได้
เกิน 50 

ร้อยละของ
ปี 2563 

ร้อยละของ
ปี 2561 

เพิ่ม/
ลด 

ผลกำรประเมนิ 

ภำษำไทย 4453 2619 52.99 53.58 -0.59 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

ภำษำอังกฤษ 4415 465 32.57 2.52 30.05 บรรลุค่าเป้าหมาย 

คณิตศำสตร ์ 4454 191 23.83 5.14 18.69 บรรลุค่าเป้าหมาย 

วิทยำศำสตร ์ 4426 111 28.92 7.68 21.24 บรรลุค่าเป้าหมาย 

       
วิชำ ม.6 

จ ำนวนผู้เข้ำ
สอบ 

จ ำนวนผู้ได้
เกิน 50 

ร้อยละของ
ปี 2563 

ร้อยละของ
ปี 2561 

เพิ่ม/
ลด 

ผลกำรประเมนิ 

ภำษำไทย 4614 927 20.09 33.00 -12.91 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

ภำษำอังกฤษ 4622 153 3.31 4.67 -1.36 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

คณิตศำสตร ์ 4622 204 4.41 4.67 -0.26 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

วิทยำศำสตร ์ 4616 113 2.45 8.12 -5.67 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

สังคมศึกษำ 4622 107 2.32 2.23 0.09 บรรลุค่าเป้าหมาย 
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 ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของผู้จบกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำกำรหรือวิชำชีพ 
(ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 100) 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ 

ระดับ ปวช. ปกีำรศึกษำ 2563 ระดับ ปวส. ปีกำรศึกษำ 2563 

ผู้จบ
กำรศึกษำ 

มีมำตรฐำน
วิชำกำร

หรือ
วิชำชีพ 

ร้อย
ละ 

ประเมิน 
ผล 

ผู้จบ
กำรศึกษำ 

มีมำตรฐำน
วิชำกำร

หรือ
วิชำชีพ 

ร้อย
ละ 

ประเมิน 
ผล 

1. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 601 601 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

936 936 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

2. วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเพชรบูรณ ์

62 48 77.41 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

74 74 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

3. วิทยาลัยสารพัดช่าง
เพชรบูรณ์ 

73 73 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

46 46 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

4. วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี 206 206 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

127 127 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

5. วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 149 149 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

127 127 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

6. วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค 
เพชรบูรณ์ 

53 53 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

41 37 90.24 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

7. วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ 60 60 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

0 0 0 ไม่ประเมิน 

8. วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค
หนองไผ่ 

73 73 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

41 41 91.11 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

9. วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสัก
ธารา 

48 48 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

22 22 100 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

10. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียร
บุร ี

62 62 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

13 13 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

11. วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพ
พณิชยการ 

80 80 100 บรรล ุ
ค่าเปา้หมาย 

33 33 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

12. วิทยาลัยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพชรบูรณ ์

205 205 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

127 127 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

13. วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เพชรบูรณ์ 

58 58 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

0 0 0 ไม่ประเมิน 

14. วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทศบาลเมืองหล่มสัก 

53 53 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

17 17 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

รวม 1,783 1,769 99.21 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

1,604 1,600 99.75 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 
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 ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมสำยงำนหรือ
เพื่อเสริมควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรยีนรู ้ (ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 100) 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ 

สำยงำนกำรสอนและสำยงำนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

จ ำนวนครูและ
บุคลำกร (คน) 

ผ่ำนกำร
พัฒนำ 

(คน) 

ร้อยละ ประเมนิผล 

 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และสถานศึกษาเอกชน 1,814 1,770 97.57 ไม่บรรลุเป้าหมาย  

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และสถานศึกษาใน
สังกัด 

1400 1,351 96.50 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และสถานศึกษาใน
สังกัด 

1,345 1,307 97.17 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และสถานศึกษาใน
สังกัด 

1,788 1,715 95.92 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

5. สพม.40 และสถานศึกษาในสังกัด 1,722 1,641 95.30 ไม่บรรลุเป้าหมาย  

6. ส านักงานอาชีวศึกษาและสถานศึกษาใน
ก ากับดูแล 

683 683 100.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ และ กศน.อ าเภอ 267 267 100.00 บรรลุเป้าหมาย  

8. องค์กรปกครองส่วน (12) ท้องถิ่นและ
สถานศึกษาในสังกัด (18)  

457 445 97.37 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

9. ส านักงานระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(1) และสถานศึกษาในก ากับดูแล (4) 

54 41 75.93 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

10. การศึกษาพิเศษ 159 103 64.78 ไม่บรรลุเป้าหมาย  

11. โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน 10 10 100.00 บรรลุเป้าหมาย  

12. สถาบันอุดมศึกษา 160 145 90.63 ไม่บรรลุเป้าหมาย  
 

9,859 9,478 96.14 ไม่บรรลุเป้ำหมำย  

หมายเหตุ จ านวนครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจากการรายงานข้อมูลของสถานศึกษา 
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 กำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำสมรรถนะตำมสำยงำนหรือเพือ่เสริมควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ของหน่วยงำนและสถำนศกึษำ จ ำแนกรำยสังกัดและระดับกำรประเมิน (ค่ำเป้ำหมำย “ไม่ประเมิน”) 
 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 
(แห่ง) 

ระดับกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
  

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

56 1 8 12 11 23 1 98.21 ไม่ประเมินผล 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

126 0 7 14 23 77 5 100.00 ไม่ประเมินผล 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

116 6 11 17 22 54 6 94.83 ไม่ประเมินผล 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

189 5 20 30 35 84 15 97.35 ไม่ประเมินผล 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 0 3 4 2 26 5 100.00 ไม่ประเมินผล 

6. ส านักงานอาชวีศึกษาและ
สถานศึกษาในก ากับดูแล 

14 1 1 1 3 6 2 92.86 ไม่ประเมินผล 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 
กศน.อ าเภอ 

12 1 1 0 2 6 2 91.67 ไม่ประเมินผล 

8. สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

(จ านวน 12 อปท.) 

19 0 5 7 1 5 1 100.00 ไม่ประเมินผล 

9. สถานศึกษาในก ากับดูแลของ
ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์  

4 0 0 0 2 1 1 100.00 ไม่ประเมินผล 

10. การศึกษาพิเศษ 3 0 0 2 0 1 0 100.00 ไม่ประเมินผล 
11. โรงเรียนต ารวจ 
ตะเวนชายแดน 

1 0 0 1 0 0 0 100.00 ไม่ประเมินผล 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 1 1 1 0 1 1 80.00 ไม่ประเมินผล 
รวม 585 15 57 89 101 284 39 

  

 

  2.56 9.74 15.21 17.26 48.55 6.67  97.44 ไม่ประเมินผล 
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 จากตารางผลการด าเนินงาน แสดงในรูปแบบแผนภูมิได้ดังนี้ 

 
 
 ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของหนว่ยงำนและสถำนศึกษำ ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคณุลักษณะอัน
พึงประสงค ์ตำมหลักสูตรและคณุลักษณะผู้เรียนจงัหวดัเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผำเมือง เสียสละ กล้ำหำญ 
ชำญฉลำด)  (ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 100) 
 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 
(แห่ง) 

ระดับกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

56 29 8 4 6 8 1 48.21 ไม่ประเมินผล 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

126 57 9 11 14 32 3 54.76 ไม่ประเมินผล 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

116 46 15 12 19 22 2 60.34 ไม่ประเมินผล 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

189 102 15 16 15 36 5 46.03 ไม่ประเมินผล 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 12 4 4 6 12 2 70.00 ไม่ประเมินผล 

6. ส านักงานอาชวีศึกษาและ
สถานศึกษาในก ากับดูแล 

14 11 0 0 1 2 0 21.43 ไม่ประเมินผล 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 
กศน.อ าเภอ 

12 5 1 1 2 3 0 58.33 ไม่ประเมินผล 

8. สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (จ านวน 12 

อปท.) 

19 14 2 0 2 1 0 26.32 ไม่ประเมินผล 

9. สถานศึกษาในก ากับดูแลของ
ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์  

4 2 0 2 0 0 0 50.00 ไม่ประเมินผล 

10. การศึกษาพิเศษ 
 

3 2 0 1 0 0 0 33.33 ไม่ประเมินผล 
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หน่วยงำน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 
(แห่ง) 

ระดับกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

11. โรงเรียนต ารวจตะเวน
ชายแดน 

1 0 1 0 0 0 0 100.00 ไม่ประเมินผล 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 4 1 0 0 0 0 20.00 ไม่ประเมินผล 
รวม 585 284 56 51 65 116 13 

  

 

  48.55 9.57 8.72 11.11 19.83 2.22 51.45 ไม่ประเมินผล 
 

 ผลการด าเนินงาน ส่งเสรมิการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและคุณลักษณะ
ผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด จ าแนกตามระดับการ ดังนี้ 
 

 
 

 ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของหนว่ยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในจังหวัดมีกำรพัฒนำ
ภำษำต่ำงประเทศให้แก่บุคลำกรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ (ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 100) 
 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 
(แห่ง) 

ระดับกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

56 21 11 5 9 9 1 62.50 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

126 54 14 10 22 23 3 57.14 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

116 53 9 16 20 16 2 54.31 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

189 99 11 28 27 23 1 47.62 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 
 

40 19 4 2 6 8 1 52.50 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
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หน่วยงำน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 
(แห่ง) 

ระดับกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

6. ส านักงานอาชวีศึกษาและ
สถานศึกษาในก ากับดูแล 

14 10 2 0 1 1 0 28.57 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 
กศน.อ าเภอ 

12 5 1 1 2 3 0 58.33 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

8. สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (จ านวน 12 

อปท.) 

19 14 2 1 1 0 1 26.32 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

9. สถานศึกษาในก ากับดูแล
ของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์  

4 3 1 0 0 0 0 25.00 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

10. การศึกษาพิเศษ 3 3 0 0 0 0 0 0.00 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
11. โรงเรียนต ารวจตะเวน
ชายแดน 

1 1 0 0 0 0 0 0.00 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 3 1 0 0 0 1 40.00 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
รวม 585 285 56 63 88 83 10 

  

ร้อยละ   48.72 9.57 10.77 15.04 14.19 1.71 51.28  ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 

 
 
 

 ตัวชี้วัดที่ 8  ร้อยละของสถำนศึกษำในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพืน้ฐำนกำรเรียนภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรสื่อสำรให้แก่ผู้เรียน (ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 100) 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 
(แห่ง) 

ระดับกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

56  
(55) 

4 11 
(1) 

14 8 16 3 92.86 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
และสถานศึกษาในสังกัด 

126 
(125) 

15 15 20 27 44 
(1) 

5 88.10 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
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หน่วยงำน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 
(แห่ง) 

ระดับกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด 

116 
(115) 

28 
(1) 

20 20 24 23 1 75.86 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
และสถานศึกษาในสังกัด 

189 
(188) 

36 30 43 
(1) 

33 43 4 80.95 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 
(39) 

0 0 0 0 40 
(1) 

0 100.00 บรรลุค่าเป้าหมาย 

6. ส านักงานอาชวีศึกษาและ
สถานศึกษาในก ากับดูแล 

14 
(13) 

5 
(1) 

2 2 1 3 1 64.29 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และ กศน.อ าเภอ 

12 
(11) 

0 2 2 3 6 
(1)  

0 100.00 บรรลุค่าเป้าหมาย 

8. สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (จ านวน 12 

อปท.) 

19 4 6 2 4 3 0 78.95 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

9. สถานศึกษาในก ากับดูแล
ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
เพชรบูรณ์  

4 2 0 0 0 1 1 50.00 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

10. การศึกษาพิเศษ 3 2 1 0 0 0 0 33.33 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
11. โรงเรียนต ารวจตะเวน
ชายแดน 

1 0 1 0 0 0 0 100.00 บรรลุค่าเป้าหมาย 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 3 0 1 0 0 1 40.00 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
รวม 585 99 88 104 100 179 16 

  

ร้อยละ   16.92 15.04 17.78 17.09 30.60 2.74 83.25 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
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 การด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ ของหน่วยงานทาง
การศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่ก ากับดูแล และสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการ
ด าเนินแผนงานโครงการกิจกรรมที่ส าคัญ จ าแนกรายหน่วยงาน ดังนี้  
 

หน่วยงำน กำรด ำเนินแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2564  
2. การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  
3. โครงการ เสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ ์ 
4. การขับเคลื่อนเป้าหมายการสร้างคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่าน
กระบวนการเผยแพร่ การจดัท าแผนและการติดตามแผนตามเป้าหมาย  การส่งเสริมผา่น
แนวทางการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการ 
5. โครงการทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ของ สป.ศธ. 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

1. ประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนตามหลักสูตรเพื่อ
ประเมินในแตล่ะภาคเรียนเป็นรายกลุ่มสาระและรายป ี  
2. โครงการการจัดการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา 2563   
3. โครงการการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563   
4. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและตรวจสอบ
คุณภาพหลักสตูร วางแผนการด าเนินงานจัดท าหลักสูตร และประเมินคณุภาพหลักสูตร 
โดยมีหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากร 
ในสังกัดผ่านออนไลน ์ กิจกรรมจัดท าหลักสตูรออนไลน์ Coassroom Language for 
Teachers ให้ครูภาษาอังกฤษในสังกัดเข้าไปพัฒนาตนเอง จ านวน 17 เรื่อง โดยมีเนื้อหา
ตามกรอบ CEFR และมอบเกียรติในกรณีที่ผ่านการอบรม ร้อยละ 80  
5. โครงการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร  

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 

1. โครงการคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย "เด็กไทยวิถีใหม่  
อ่านออกเขียนได้ทุกคน  
2. โครงการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563   
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ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

1. โครงการรักษ์ภาษาไทยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและการ
สนับสนุนการขยายผลการพฒันาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น  
2. โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2563/
โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกบัวิธีการเรียนรู้ที่
เน้นการสื่อสาร(Communicative Language Teaching: CLT)   
3. โครงการการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
ประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาสมรรถนะ"  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ./  
4. โครงการจิตอาสาท าความดีเทิดทูนสถาบัน เป็นต้น  4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ด าเนินโครงการโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ในทางการเรียนให้บรรลมุาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรแกนกลาง  
5. โครงการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 และม.6 ประจ าปี
การศึกษา 2563  ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมในหลายรปูแบบ เช่น อบรมออนไลน์ หรือ
ศึกษาดูงาน  
6. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2564  เป็นต้น   

ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

1. โครงการส่งเสริมผู้ไม้รู้หนังสอื  
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินอกระบบโรงเรียน 
N-NET   
3. โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 2564   
4. โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  

ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. โครงการสร้างความตระหนักในการสอบ V-Net   
2. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมในหลายรูปแบบ เช่น 
อบรมออนไลน์ หรือศึกษาดูงาน โครงการอบรมผู้น าลูกเสอื เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

1. โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายผลงานทางวิชาการ” หัวข้อหลักเกณฑ์และการ
เขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ”   
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายผลงานทางวิชาการ” หัวข้อการวิเคราะห์ค่างาน   
4. กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษ : “ความมหศัจรรย์ทางธรณีวิทยา 
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์” (PHETCHABUN GEOWONDERS)  
5. สนับสนุนและส่งเสริมการพฒันาภาษาต่างประเทศให้แกบุ่คลากร :  เว็บไซต์ LIPCRU 
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MOOC โดยการรวบรวมหลักสูตรพัฒนาภาษาต่างประเทศ  ห้องสมุดภาษา โปรแกรมฝึก
ทักษะทางภาษาด้วยตนเอง English Discoveries Program  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ  
ผ่าน LIPCRU Chanel ในช่องทาง YouTube  ห้องฝึกทกัษะทางภาษาด้วยตนเองผ่าน
การชมภาพยนตร์ Netflix   

มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ  
วิทยาเขตเพชรบูรณ์   

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
2. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุน 
ผาเมือง 

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ 
ราชวิทยาลัย 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต  
2. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
3. โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการ English camp 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง  
สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

1. โครงการใชM้icrosoft teams ,Microsoft One Drive,Microsoft office Lens   
2. โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับช้ันปริญญาตร ี  

โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. กิจกรรมนิทานสื่อภาษา  
2. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา   

โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ที่ 57 

1. ด าเนินโครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ  
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  
3. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชีย่วชาญทางวิชาชีพ 
4.  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
5. กิจกรรมส่งเสรมิทักษะทางภาษา                      

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

โครงการพัฒนาองค์ความรู้สู่กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  
 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ด้วย Interactive 
Flat Panel   
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  
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3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน  
4. โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์    

1. โครงการพัฒนาศักยภาพทางการอา่นการเขียน  
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  
3. โครงการรักการอ่าน  
4. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
5. โครงพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน  
6. โครงการพัฒนาบุคลากร  
7. โครงการลูกเสือ ยุวกาชาด สุขภาพดีมีคุณธรรม  
8. โครงการจัดการเรียนการสอนการอ่านออกเสียง  
Read Aloud : Phonics Primary School   
9. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อเด็กปฐมวัย โครงการ SBMLD  
รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม   

เทศบาลเมืองหล่มสัก 1. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน  
2. โครงการติวนักเรียนส าหรับการทดสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
3. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
4. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงาน 
5.  โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สถานศึกษาให้บุคลากร
ในสถานศึกษาได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศผ่านทางออนไลน์  
6. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุมนมุภาษาอังกฤษ  /การสร้างห้องเรียน
ออนไลน์ด้วย Google Classroom   
7. โครงการภาษาอังกฤษวันละค า   
8. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในงานอาชีพมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน   

สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมือง 

วิเชียรบุรี   

1. กิจกรรมจัดแหล่งเรียนรู้โดยใช้ป้ายนิเทศให้ความรู้  
2. โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษในระดับช้ันอนุบาล  
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 

 เป้ำหมำย ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา 
ตัวชี้วัด ข้อมูลฐำน (พ.ศ.2562)   

หรือข้อมูลปี 2563 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

ปงีบประมำณ พ.ศ.2564 

หมำย
เหต ุ

1. ร้อยละของผู้เรียน
ระดับปฐมวัยต่อ
ประชากรอายุ  
3-5 ปี เพิ่มขึ้น 

ข้อมูลฐาน ร้อยละ 73.73 

ข้อมูลปี พ.ศ. 2563 

ประชำกร 
อำยุ 3-5 ปี 

เข้ำเรียน ร้อยละ 

30,300 27,897 90.85 
 

ร้อยละ 
85 

 
ประชำกร 
อำยุ 3-5 ปี 

เข้ำเรียน ร้อยละ 

29,165 26,291 90.15 

บรรลเุป้ำหมำย 

 
 

 

2. ร้อยละของผู้เรียน
ระดับการศึกษาภาค
บังคับต่อประชากร 
อายุ 6-14 ปี 

ข้อมูลฐาน  ร้อยละ 91.69 

ข้อมูลปี พ.ศ. 2563 

ประชำกร 
อำยุ 6-14 ปี 

เข้ำเรียน ร้อยละ 

102,983 99,119 94.35 
 

ร้อยละ 
100 

 
ประชำกร 

อำยุ 6-14 ปี 
เข้ำเรียน ร้อยละ 

101,644 92,557 91.06 

ต่ ำกว่ำค่ำเปำ้หมำย 

 
 

 

3. ร้อยละของผู้เรียน
ระดับการศึกษา ม.
ปลาย หรือเทยีบเท่า 
ต่อประชากรอายุ  
15 - 17 ปี เพิ่มขึ้น 

ข้อมูลฐาน  ร้อยละ 68.56 

ข้อมูลปี พ.ศ. 2563 

ประชำกร 
อำยุ 15-17 ปี 

เข้ำเรียน ร้อยละ 

35,483 30,258 85.27 
 

 ร้อยละ 
75 

 
ประชำกร 

อำยุ 15-17 ปี 
เข้ำเรียน ร้อยละ 

35,684 25,121 70.39 

ต่ ำกว่ำค่ำเปำ้หมำย 

 

4. ร้อยละผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษาใน
จังหวัด ต่อประชากร
วัยเรียนระดับ 
อุดมศึกษาเพิ่มขึ้น  
(18 - 24 ปี) 

ข้อมูลฐาน  ร้อยละ 12.99 

ข้อมูลปี พ.ศ. 2563 

ประชำกร 
อำยุ 18 -24 ปี 

เข้ำเรียน ร้อยละ 

92,182 10,525 11.42 
 

 

เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 

จากปี 
2562 

 
ประชำกร 

อำยุ 18 -24 ปี 
เข้ำเรียน ร้อยละ 

89,964 10,271 11.42 

ต่ ำกว่ำค่ำเปำ้หมำย 

 

5. ร้อยละประชาชน 
อายุ 15 - 59 ปี ได้รับ
การศึกษาเพิ่มขึ้น 
(กศน.) 
 
 
 
 

 

ข้อมูลฐาน  ร้อยละ 1.91 

ข้อมูลปี พ.ศ. 2563 

ประชำกร 
อำยุ 15 - 59 ปี 

เข้ำเรียน ร้อยละ 

648,867 11,411 1.76 

 
 
 
 
 

 ร้อยละ 
4.15 

 
ประชำกร 

อำยุ 15 - 59 ปี 
เข้ำเรียน ร้อยละ 

648,867 10,878 1.75 
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ตัวชี้วัด ข้อมูลฐำน (พ.ศ.2562)   
หรือข้อมูลปี 2563 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนนิงำน 
ปงีบประมำณ พ.ศ.2564 

หมำย
เหต ุ

กรณีรวมประชากร 15-59 ปี 
ในระบบการศึกษา 

ประชำกร 
อำยุ 15 - 59 ปี 

เข้ำเรียน ร้อยละ 

648,867 46,324 7.14 

 
 

ปีการศึกษาเฉลี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 ประชากรอายุ 
15-59 ปี  (ใช้ข้อมูลปีการศึกษา
เฉลี่ย พ.ศ.2562)  
มีปีการศึกษาเฉลี่ยเท่ากับ 8.65 

กรณีรวมประชากร 15-59 ปี  
ในระบบการศึกษา 

ประชำกร 
อำยุ 15 - 59 ปี 

เข้ำเรียน ร้อยละ 

648,867 46,876 7.22 

บรรลเุป้ำหมำย 

 

ปีการศกึษาเฉลี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจ าปี พ.ศ.2564 ประชากร
อายุ 15-59 ปี  (ใช้ข้อมูลปี
การศึกษาเฉลี่ย พ.ศ.2563)  
มีปีการศึกษาเฉลี่ยเท่ากับ 8.92 

6. ร้อยละของเด็กด้อย
โอกาส เด็กออก
กลางคัน และเด็กตก
หล่น ได้รับการ
ช่วยเหลือเพ่ิมขึ้น 

ข้อมูลฐาน  ร้อยละ 91.05 

ข้อมูลปี พ.ศ. 2563 

 
จ ำนวน ช่วยเหลือ ร้อยละ 

8,798 7,259 82.51  

 ร้อยละ 
95 

 
จ ำนวน ช่วยเหลือ ร้อยละ 

1,838 1,509 82.10 

ต่ ำกว่ำค่ำเปำ้หมำย 

 

 
 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา             
มีเป้าหมายผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงานพบว่าบรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยต่อ
ประชากรอายุ 3-5 ปี เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 90.15)  และ ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละประชาชน อายุ 15-59 ปีได้รับ
การศึกษาเพิ่มขึ้น กรณีรวมผู้เรียนในและนอกระบบ (ร้อยละ 7.22 ) นอกจากนี้ ยังมีตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับต่อประชากร อายุ 6-14 ปี (ร้อยละ
91.06)  ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษา ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ต่อประชากร อายุ 15-17 ปี 
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 70.39) ตัวชี้วัดที่  4 ร้อยละผู้ เรียนระดับอุดมศึกษาในจังหวัด ต่อประชากรวัยเรียน
ระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 11.42) และ ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และ
เด็กตกหล่น ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มขึ้น มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 82.10  
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 ประเด็นรำยละเอียดตำมตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผูเ้รียนระดบัปฐมวัยต่อประชำกรอำยุ 3-5 ปี เพิ่มขึ้น  
(ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 85) 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ 

นักเรียนระดบัปฐมวัย 

จ ำนวน
ประชำกร  

3-5 ปี 

จ ำนวนนักเรียนปฐมวัย 
( 3-5 ปี ) 

ร้อยละ ประเมนิผล 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 

3,379 
  

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
 

3,873 
  

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
 

5,349 
  

โรงเรียนโสตศึกษา ฯ  
 

10 
  

สถานศึกษาเอกชน 
 

7,188 
  

โรงเรียน ตชด. 
 

14 
  

โรงเรียน อปท. 
 

1,587 
  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. (2-5 ปี 
= 8,713 คน) 
(3-5 ปี = 4,891 คน)  

 

4,891 
  

รวม 29,165 26,291 90.15 บรรลคุ่ำ
เป้ำหมำย 

 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผูเ้รียนระดบักำรศกึษำภำคบังคบัต่อประชำกร อำยุ 6-14 ปี  
(ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 100) 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ 

ผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ 

จ ำนวนประชำกร  
6-14 ป ี

จ ำนวนนักเรียน 

ป.1-ม.3 

ร้อยละ ประเมนิผล 
 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 

15,220 
  

 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
 

14,667 
  

 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
 

21,778 
  

 

สพม.เพชรบูรณ์ 
 

14,374 
  

 

การศึกษาพิเศษ 
 

704 
  

 

สถานศึกษาเอกชน 
 

22,764 
  

 

โรงเรียน ตชด. 
 

31 
  

 

โรงเรียน อปท. 
 

2,796 
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หน่วยงำน/สถำนศึกษำ 

ผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ 

จ ำนวนประชำกร  
6-14 ป ี

จ ำนวนนักเรียน 

ป.1-ม.3 

ร้อยละ ประเมนิผล 
 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 

223 
  

 

รวม 101,644 92,557 91.06 ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย  

 

 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผูเ้รียนระดบักำรศกึษำ ม.ปลำย หรือเทียบเทำ่ ต่อประชำกร อำยุ 15-17 ป ี
เพิ่มขึ้น (ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 75) 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ 

ผู้เรียนระดับกำรศึกษำ ม.ปลำย หรือเทียบเท่ำ 

จ ำนวนประชำกร  
15-17 ป ี

จ ำนวนนักเรียน 

ม.4-6 / ปวช.1-3 

ร้อยละ ประเมนิผล 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
 

814 
  

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
 

41 
  

สพม.เพชรบูรณ์ 
 

13,370 
  

การศึกษาพิเศษ 
 

200 
  

สถานศึกษาเอกชน 
 

1,596 
  

โรงเรียน อปท. 
 

494 
  

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 

160 
  

อาชีวศึกษา  
 

8,166 
  

อาชีวศึกษา (อปท.) 
 

280 
  

รวม 35,684 25,121 70.39 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
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 ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละผู้เรียนระดับอุดมศึกษำในจังหวัดต่อประชำกรวัยเรียนระดบัอุดมศึกษำเพิ่มขึน้  
(ค่ำเป้ำหมำย เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 จำกปี 2563 (ปี 2563 = 11.42)  
 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ 

 

ผู้เรียนระดับอดุมศึกษำในจงัหวัด 

จ ำนวน
ประชำกร  
18-24 ป ี

จ ำนวน
นักศึกษำ 
ต่ ำกว่ำ

อุดมศึกษำ 
(ปวช.) 

จ ำนวน
นักศึกษำ 

ป.ตรี 

 

รวม 

 

ร้อยละ 
ประเมนิผล 

 

สถานศึกษาสังกัด กระทรวง
อุดมศึกษา  

 

0 5,757 
   

 

ม.การกีฬาแห่งชาติ 
 

0 681 
   

 

อาชีวศึกษา  
(รัฐบาลและเอกชน) 

 

3,656 129 
   

 

อาชีวศึกษา (อปท.) 
 

48 0 
   

 

รวม 89,964 3,704 6,567 10,271 11.42 ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย  

 

 ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละประชำชน อำยุ 15 - 59 ปีได้รับกำรศึกษำเพิ่มขึ้น (ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 7.15)  
 

 ตำรำง 1 ประชำชน อำยุ 15-59 ปี ได้รับกำรศึกษำของ กศน. 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ 

ประชำชน อำยุ 15-59 ปี จังหวัดเพชรบรูณ์ 

จ ำนวนประชำกร  
15-59 ป ี

จ ำนวนนักศึกษำ 

กศน. 
ร้อยละ ประเมนิผล 

ส านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ ์ 648,867 11,411 1.76 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

รวม 648,867 11,411 1.76 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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 ตำรำง 2 ประชำชน อำยุ 15 - 59 ปี ได้รับกำรศึกษำของสถำนศึกษำในจังหวัด  

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ 

ประชำชน อำยุ 15-59 ปี จังหวัดเพชรบรูณ์ 

จ ำนวน
ประชำกร  
15 - 59 ปี 

จ ำนวนนักเรียน –
นักศึกษำ 15 ปีขึ้นไป 

ร้อยละ ประเมนิผล 

ส านักงาน กศน.จังหวัด
เพชรบูรณ ์

 

11,411 
  

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
 

814 
  

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
 

41 
  

สพม.เพชรบูรณ์ 
 

13,370 
  

การศึกษาพิเศษ 
 

200 
  

สถานศึกษาเอกชน 
 

1,596 
  

โรงเรียน อปท. 
 

494 
  

โรงเรียนพระปริญัติธรรม 
 

160 
  

อาชีวศึกษา (รัฐและเอกชน) 
 

8,166 
  

อาชีวศึกษา (อปท.) 
 

280 
  

อาชีวศึกษา (ปวส)  
 

3,704 
  

อาชีวศึกษา (ป.ตรี) 
 

129 
  

สถาบันอุดมศึกษา ป.ตร ี
 

6,438 
  

สถาบันอุดมศึกษา  
สูงกว่า ป.ตรี 

 

73 
  

รวม 648,867 46,876 7.22 บรรลเุป้ำหมำย 
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 ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของเด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคัน และเด็กตกหล่น ได้รบักำรช่วยเหลือเพิม่ขึ้น 
 (ค่ำเปำ้หมำย ร้อยละ 95 )  
 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ 

เด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคัน และเด็กตกหล่น ได้รบักำรช่วยเหลอื 

เด็กด้อยโอกำส เด็กออก
กลำงคนั และเด็กตกหล่น 

ได้รับควำม
ช่วยเหลือ 

ร้อยละ ประเมนิผล 

ศธจ.เพชรบูรณ์ 120 89 74.16 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  463 402 86.82 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 483 438 90.68 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 190 181 95.26 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

สพม.เพชรบูรณ์ 323 267 82.66 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

อศจ.เพชรบูรณ์ 130 54 41.53 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

กศน.เพชรบูรณ ์ 63 22 34.92 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

การศึกษาพิเศษ 42 42 100 บรรลุเป้าหมาย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 14 58.33 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

พระพุทธศาสนา 0 0 0 บรรลุเป้าหมาย 

ตชด.โป่งตะแบก 0 0 0 บรรลุเป้าหมาย 

รวม 1,838 1,509 82.10 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

 

 การด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ของหน่วยงานทาง
การศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่ก ากับดูแล และสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์                  
มีการด าเนินแผนงานโครงการกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้  

หน่วยงำน กำรด ำเนินแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

1. ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัด
เพชรบูรณ์  
2. การด าเนินงานทุนการศึกษาพระราชทาน และทุนการศึกษาอื่นๆ  
3. การด าเนินงานการรับนักเรียนระดับจังหวัด  
4. การด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนดีสี่มุมเมือง  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

1. โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564   
2. การประสาน กศน.จังหวัด อ าเภอ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  สถานศึกษา
เอกชน อปท. และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้จัดการศึกษาส าหรับเด็กที่ไม่
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หน่วยงำน กำรด ำเนินแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้  
3. กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย   
4. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

โครงการการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ปีการศึกษา 
2564  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน  
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและพัฒนาทักษะอาชีพ
และการมีงานท า ปีงบประมาณ 2564 

3. โครงการรู้จัก เข้าใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
4. โครงการสนับสนุนและติดตามการด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจ าปีการศึกษา 
2563  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ ์ 

1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 
2564 
2. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มคีุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์เข้า
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา  
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564   

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. โครงการแนะแนวการศึกษา  
2. กิจกรรมการจดัการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ส านักงานอาชีวศึกษา 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
1. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีวะ  
2. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ   

สถาบันอุดมศึกษา 1. โครงการกิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม ่ 
2. มหาวิทยาลัยรามค าแหง การเปิดสอนหลักสูตรระยะระยะสั้น หรือ
หลักสูตรเรียนล่วงหน้า (Pre Degree)  

สถานศึกษาสังกัด 

การศึกษาพิเศษ   
1. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ  
2. งานค้นหาเด็กพิการตกหล่น  

สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. โครงการลูกวังชมภูมุ่งสู่มหาวิทยาลัย กิจกรรมแนะแนวการศึกษา โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบรูณ ์
2. การรับนักเรียน การเย่ียมบ้านนักเรียน การจัดตั้งโรงเรียนระดับอนุบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 เป้ำหมำย หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริ
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนนิงำน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

หมำย
เหต ุ

1. ร้อยละของหน่วยงาน 
ทางการศึกษาและสถานศึกษาใน
จังหวัด น้อมน าศาสตร์พระราชา 
พระบรมราโชบายและ
พระราชด าริด้านการศึกษา 
สู่การปฏิบัต ิ

ข้อมูลฐาน  - 
ข้อมูลปี พ.ศ. 2563 

 
จ ำนวน ด ำเนินกำร ร้อยละ 

605 580 95.87 

 

 

 

ร้อยละ 100 

 

จ ำนวน ด ำเนินกำร ร้อยละ 

585 527 90.09 

 

        ต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย 

 

2. ร้อยละของหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษาใน
จังหวัด ส่งเสริมกิจกรรม
สถานศึกษาพอเพียง  โรงเรียน
คุณธรรม และโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 

ข้อมูลฐาน  - 
ข้อมูลปี พ.ศ. 2563 

 
จ ำนวน ด ำเนินกำร ร้อยละ 

605 556 91.90 
 

 

 ร้อยละ 
100 

 

จ ำนวน ด ำเนินกำร ร้อยละ 

585 501 85.64 

 

        ต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย 

 

3. ร้อยละของหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษาใน
จังหวัด มีการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลฐาน  - 
ข้อมูลปี พ.ศ. 2563 

 
จ ำนวน ด ำเนินกำร ร้อยละ 

605 556 91.90 

- 

 ร้อยละ 
100 

 

 

 
จ ำนวน ด ำเนินกำร ร้อยละ 

585 543 92.82 

 

        ต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย 

 

 
 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายให้หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและ
พระราชด าริด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 
3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยมีค่าเป้าหมายร้อยละ 100 ผลการด าเนินงานพบว่า ทั้ง 3 ตัวชี้วัดในภาพรวมไม่
บรรลุค่าเป้าหมาย มีผลการด าเนินงานตามล าดับดังนี้  1) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
ในจังหวัด มีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 92.82 2) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัด น้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ 
ร้อยละ 90.09 และ  3) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมกิจกรรม
สถานศึกษาพอเพียง  โรงเรียนคุณธรรม และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ร้อยละ 85.64 
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 ประเด็นรำยละเอียดตำมตัวชี้วัด 
 ระดับกำรด ำเนินงำน 
 0 หมายถึง ไม่ด าเนินงาน 
 1 หมายถึง มีแผนการด าเนินงาน /โครงการ/กิจกรรม 
 2 หมายถึง มีแผนการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม และมีการด าเนินงาน 
 3 หมายถึง มีแผนการด าเนินงาน /โครงการ/กิจกรรม และด าเนินงานส าเร็จ 
 4 หมายถึง มีแผนการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้ด าเนินงานส าเร็จและมีผล/รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 5 หมายถึง มีแผนการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้ด าเนินงานส าเร็จและมีการด าเนินงานเป็น
แบบอย่างได้ (Best Practices 
 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของหนว่ยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในจังหวัด น้อมน ำศำสตร์
พระรำชำพระบรมรำโชบำยและพระรำชด ำริด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบตัิ (ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 100) 
 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 
(แห่ง) 

ระดับกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 
ด ำเนินงำน 

ผลกำร 
ประเมิน 0 1 2 3 4 5 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

56 15 12 8 6 14 1 73.21 ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

126 0 7 20 34 52 13 100.00 บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

116 14 13 14 29 42 4 87.93 ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

189 17 20 38 30 73 11 91.01 ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 0 0 0 0 40 0 100.00 บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

6. ส านักงานอาชวีศึกษาและ
สถานศึกษาในก ากับดูแล 

14 3 4 2 1 3 1 78.57 ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 
กศน.อ าเภอ 

12 1 1 2 2 5 1 91.67 ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

8. สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (จ านวน 12 

อปท.) 

19 5 6 3 1 4 0 73.68 ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

9. สถานศึกษาในก ากับดูแล
ของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

4 1 1 1 0 0 1 75.00 ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 
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หน่วยงำน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 
(แห่ง) 

ระดับกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 
ด ำเนินงำน 

ผลกำร 
ประเมิน 0 1 2 3 4 5 

10. การศึกษาพิเศษ 3 0 1 0 1 0 1 100.00 บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

11. โรงเรียนต ารวจตะเวน
ชายแดน 

1 0 0 1 0 0 0 100.00 บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 2 0 1 1 0 1 60.00 ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

รวม 585 58 65 90 105 233 34 
  

ร้อยละ 
  9.91 11.11 15.38 17.95 39.83 5.81 90.09 

ไม่บรรลุ 
ค่ำเป้ำหมำย 

 

 ผลการด าเนินงานน้อมน าศาสตร์พระราชาพระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ แสดงดังแผนภาพได้ ดังนี้ 
 

 
 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของหนว่ยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในจังหวัด ส่งเสรมิกิจกรรม
สถำนศึกษำพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม และโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 100) 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 
(แห่ง) 

ระดับกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

56 21 10 8 7 9 1 62.50 ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
และสถานศึกษาในสังกัด 

126 4 12 35 24 43 8 96.83 ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด 

116 16 15 21 22 38 4 86.21 ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
และสถานศึกษาในสังกัด 

189 23 19 47 23 68 9 87.83 ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 
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หน่วยงำน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 
(แห่ง) 

ระดับกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 0 0 0 0 40 0 100.00 บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

6. ส านักงานอาชวีศึกษาและ
สถานศึกษาในก ากับดูแล 

14 4 2 0 1 5 2 71.43 ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และ กศน.อ าเภอ 

12 4 2 4 0 2 0 66.67 ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

8. สถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(จ านวน 12 อปท.) 

19 6 6 3 0 4 0 68.42 ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

9. สถานศึกษาในก ากับดูแล
ของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
เพชรบูรณ์  

4 2 0 1 1 0 0 50.00 ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

10. การศึกษาพิเศษ 3 0 0 0 3 0 0 100.00 บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

11. โรงเรียนต ารวจ 
     ตะเวนชายแดน 

1 0 0 0 1 0 0 100.00 บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 4 0 0 0 0 1 20.00 ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

รวม 585 84 66 119 82 209 25 
  

 
ร้อยละ 

 
  14.36 11.28 20.34 14.02 35.73 4.27 85.64 

ไม่บรรลุ 
ค่ำเป้ำหมำย 
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 การด าเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดในการส่งเสริมกิจกรรมสถานศึกษา
พอเพียง โรงเรียนคุณธรรม และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จ าแนกสังกัดและประเภท ได้ดังนี้ 
 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ/สังกดั 

สถำนศึกษำเป็นสถำนศึกษำพอเพียง โรงเรียนคณุธรรม 

และโครงกำรอนรุักษ์พนัธุกรรมพืชฯ 

จ ำนวน
สถำนศึกษำ 

สถำนศึกษำ
พอเพียง 

โรงเรียน
คุณธรรม 

โครงกำรอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืช ฯ  

1. ศธจ.เพชรบูรณ์  55 4 5 1  

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 125 88 75 11  

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  115 83 77 18  

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  188 146 126 7  

5. สพม.เพชรบูรณ ์ 39 31 26 5  

6. ส านักงานอาชีวศึกษา 13 5 7 3  

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์  11 5 2 1  

8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 1 1 1  

9. ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เพชรบูรณ์ และสถานศึกษาในก ากับดูแล 

4 0 2 0 
 

10. การศึกษาพิเศษ 3 2 2 1  

11. โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน 1 0 0 1  

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 0 0 0  

รวม 578 365 323 49  

 

 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของหนว่ยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในจังหวัด มีกำรบริหำรจดักำรขยะและ
สิ่งแวดล้อม (ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 100) 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 
(แห่ง) 

ระดับกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

56 7 14 12 10 12 1 87.50 ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
และสถานศึกษาในสังกัด 

126 0 6 18 24 64 14 100.00 บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด 

116 2 12 19 26 50 7 98.28 ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
และสถานศึกษาในสังกัด 

189 14 31 39 33 55 17 92.59 ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 
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หน่วยงำน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 
(แห่ง) 

ระดับกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 0 0 0 0 40 0 100.00 บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

6. ส านักงานอาชวีศึกษาและ
สถานศึกษาในก ากับดูแล 

14 6 3 1 1 3 0 57.14 ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และ กศน.อ าเภอ 

12 3 1 3 0 5 0 75.00 ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

8. สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (จ านวน 12 

อปท.) 

19 2 5 3 3 5 1 89.47 ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

9. สถานศึกษาในก ากับดูแล
ของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์  

4 2 1 0 0 0 1 50.00 ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

10. การศึกษาพิเศษ 3 1 1 0 0 0 1 66.67 ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

11. โรงเรียนต ารวจตะเวน
ชายแดน 

1 0 0 1 0 0 0 100.00 บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 5 0 0 0 0 0 0.00 ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

รวม 585 42 74 96 97 234 42 
  

ร้อยละ 
  

7.18 12.65 16.41 16.58 40.00 7.18 
92.82 

ไม่บรรลุ 
ค่ำเป้ำหมำย 

 

 ผลการด าเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศกึษาในจังหวัด มีการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม แสดงดังแผนภาพได้ ดังนี้ 
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 การด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ของหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่ก ากับดูแล และสถานศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีการด าเนินแผนงานโครงการกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้  
 

หน่วยงำน กำรด ำเนินแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

1. โครงการสร้างและส่งเสริมพลเมืองดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัต ิ 

2. โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

3. โครงการวันรักต้นไม้ / กิจกรรมบริหารจัดการขยะภายในส านักงาน   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

1. ก าหนดนโยบายให้มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการด าเนินงาน
สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา มีสื่อการเรียนการสอนในการส่งเสริมดูแล
สิ่งแวดลอ้มศึกษาให้กับนักเรยีน  

2.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)  

3. กิจกรรม Big Cleaning Day  เป็นต้น   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

โครงการสร้างจิตส านึกเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

โครงการวิจัยการศึกษาแนวทางบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ  
(Zero Waste School) ของสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ ์

1. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ  
2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564              

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

โครงการ "ล้านเมล็ดพันธ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโควิด" เฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ด าเนินโครงการบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 

โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการ 5 ส.   
สถาบันอุดมศึกษา 1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบรูณ ์ด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม  น้อมน าศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่น ด้วยหลักวิถี
วิศวกรสังคม   
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หน่วยงำน กำรด ำเนินแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

2.  วิทยำลัยสงฆพ์่อขุนผำเมือง มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ์รำช
วิทยำลัย ด าเนินโครงการสวนสมุนไพร โครงการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน  

3. มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง สำขำวิทยบริกำรเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัด
เพชรบูรณ ์ด าเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มมลูค่าที่ดินของสาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่และ
การประยุกต์ใช้โคกหนองนา โมเดล เป็นต้น 

สถานศึกษาการศึกษาพิเศษ 1. โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ ์ด าเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญา โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึง
ประสงค ์ โรงเรียนคุณธรรมและสถานศึกษาพอเพียง   

2. โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ที่ 57 ด าเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
โครงการสวนพฤกษศาสตร ์ 

3. โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ ์โรงเรียนคุณธรรม
และสถานศึกษาพอเพียง   

4. ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ด าเนินกิจกรรมวันต้นไม้
ประจ าปี พ.ศ. 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก “ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไมเ้พื่อแผ่นดิน”และกิจกรรม            
Big cleaning day โครงการโรงเรียนคุณธรรม และกิจกรรมสถานศึกษา
ปลอดขยะ   

สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. เทศบำลต ำบลนำงั่ว มีการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ  
2. เทศบำลเมืองวิเชียรบุร ีโครงการธนาคารขยะและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 

ที่ยั่งยืน  
3. เทศบำลต ำบลพุเตย กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว  
4. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสักหลง และองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล            

ห้วยใหญ ่ กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ โครงการปลูกผักสวนครัวและ 
พืชสมุนไพร  

5. เทศบำลเมืองหล่มสัก จัดกิจกรรม 5 ส.  
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำกำรบริหำรเพื่อบูรณำกำรจัดกำรศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมในจังหวัด 
 

 เป้ำหมำย หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษณะการบูรณาการ 
ตามบริบทของจังหวัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนนิงำนปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 

หมำยเหต ุ

1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาระดับจังหวัด 

(Big Data) 

มี ม ี หน่วยงานทางการศึกษา ทั้ง 7 แห่ง
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือ
บริหารจัดการศึกษาทุกแห่ง  

บรรลเุป้ำหมำย 

 

2. ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

มี ม ี หน่วยงานทางการศึกษา ทั้ง 7 แห่ง
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาการศึกษา
เพื่อบริหารจัดการศึกษา 5 แห่ง  

บรรลเุป้ำหมำย 

 

3. ร้อยละของสถานศึกษา 
มีอัตราก าลังข้าราชการครู 
ตามเกณฑ์ที่เหมาะสม 

ร้อยละ 46.33 

 
ร้อยละ 60  

จ ำนวน พอดีเกณฑ์ ร้อยละ 

467 67 14.35 

ต่ ำกว่ำค่ำเปำ้หมำย 

สังกัด 
สพฐ. 

 

4. หน่วยงานทางการศึกษา 
มีเรื่องการร้องเรียนด้านการ
บริหารงานบริหารงานบุคคล
ลดลง 

ปี พ.ศ.2562  
2 คด ี

ปีพ.ศ.2563  
3คด ี

 

0 
 

1 คด ี

ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

 

5. หน่วยงานทางการศึกษา 
มีกระบวนการที่ส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมและการบูรณา 
การจัดการศึกษา 

มี ม ี หน่วยงานทางการศึกษา ทั้ง 7 แห่ง
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีกระบวนการที่ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมและการบูรณา 
การจัดการศึกษาที่เป็นตามรูปแบบ
และบริบทของหน่วยงาน 

บรรลเุป้ำหมำย 
 

 



153 
 

ตัวชี้วัด ข้อมูลฐำน ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนนิงำนปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 

หมำยเหต ุ

6. หน่วยงานทางการศึกษา  
มีระบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก  

มี ม ี ส านักงานเขตพื้นที่กาศึกษา
ประถมศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
มีแผนบริหารจดัการโรงเรียน 
ขนาดเล็กระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และมีผลการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง 

บรรลเุป้ำหมำย 

สพป. 

  
 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดย
การมีส่วนร่วมในจังหวัด มีเป้าหมายให้หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษณะ               
การบูรณาการตามบริบทของจังหวัด ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานพบว่าตัวชี้วัดที่               
1 , 2 ,5, 6 บรรลุค่าเป้าหมาย โดยมีตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษามีอัตราก าลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ที่
เหมาะสม ค่าเป้าหมายร้อยละ 60 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 14.35 และตัวชี้วัดที่ 4 
หน่วยงานทางการศึกษามีเรื่องการร้องเรียนด้านการบริหารงานบริหารงานบุคคลลดลง มีคดีรอ้งเรียน 1 คด ี
 
 ประเด็นรำยละเอียดตำมตัวชี้วัด 
  ตัวชี้วัดที่ 1 มีระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำระดบัจังหวัด (Big Data)  
(ค่ำเป้ำหมำย มี) 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ 
ระบบสนับสนนุกำรจัดท ำขอ้มูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำระดับจังหวัด 

มี ไม่มี ชื่อระบบ/งำน/โครงกำร ประเมนิผล 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

✓ 
 

การจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ ์

บรรลุ
เป้าหมาย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

✓ 
 

1. ระบบบันทึกข้อมูลจ านวนนักเรียน (DMC)  
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
(EMIS)  
3. ระบบสารสนเทศข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง (B-OBEC)  
4. ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  

✓ 
 

1. ระบบบันทึกข้อมูลจ านวนนักเรียน (DMC)  
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
(EMIS)  
3. ระบบสารสนเทศข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง (B-OBEC)  
4. ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 

บรรลุ
เป้าหมาย 
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หน่วยงำน/สถำนศึกษำ 
ระบบสนับสนนุกำรจัดท ำขอ้มูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำระดับจังหวัด 

มี ไม่มี ชื่อระบบ/งำน/โครงกำร ประเมนิผล 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  

✓ 
 

1. ระบบบันทึกข้อมูลจ านวนนักเรียน (DMC)  
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
(EMIS)  
3. ระบบสารสนเทศข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง (B-OBEC)  
4. ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 

5. โครงการ การจัดท าระบบสารสนเทศ ของ 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ ์

✓ 
 

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ 
(Big data) 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ส านักงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเพชรบูรณ ์

✓ 
 

โครงการจัดท าฐานข้อมูล Dmis บรรลุ
เป้าหมาย 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

✓ 
 

โครงการ Big Data System บรรลุ
เป้าหมาย 

รวม 7 0 
 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

สถำนศึกษำและหน่วยงำนอื่น  
ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

✓ 
 

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ไม่ประเมินผล 

ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ ์

✓ 
 

ท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ไม่ประเมินผล 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  

✓ 
 

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ไม่ประเมินผล 

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ✓ 
 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิคส ์

ไม่ประเมินผล 

เทศบาลต าบลนาง่ัว   ✓ 
 

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ระบบ LEC ระบบสารสนเทศท้องถิ่น 

ไม่ประเมินผล 

เทศบาลต าบลชนแดน  ✓ 
 

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ระบบ LEC ระบบสารสนเทศท้องถิ่น 

ไม่ประเมินผล 

เทศบาลต าบลดงขุย  ✓ 
 

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ระบบ LEC ระบบสารสนเทศท้องถิ่น 

ไม่ประเมินผล 
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หน่วยงำน/สถำนศึกษำ 
ระบบสนับสนนุกำรจัดท ำขอ้มูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำระดับจังหวัด 

มี ไม่มี ชื่อระบบ/งำน/โครงกำร ประเมนิผล 

เทศบาลต าบลซับสมอทอด  ✓ 
 

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ระบบ LEC ระบบสารสนเทศท้องถิ่น 

ไม่ประเมินผล 

เทศบาลเมืองวิเชียรบุร ี ✓ 
 

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ระบบ LEC ระบบสารสนเทศท้องถิ่น 

ไม่ประเมินผล 

เทศบาลต าบลพุเตย  ✓ 
 

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ระบบ LEC ระบบสารสนเทศท้องถิ่น 

ไม่ประเมินผล 

เทศบาลเมืองหล่มสัก  ✓ 
 

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ระบบ LEC ระบบสารสนเทศท้องถิ่น 

ไม่ประเมินผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ไร ่  

✓ 
 

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ระบบ LEC ระบบสารสนเทศท้องถิ่น 

ไม่ประเมินผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลสัก
หลง  

✓ 
 

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ระบบ LEC ระบบสารสนเทศท้องถิ่น 

ไม่ประเมินผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ใหญ ่ 

✓ 
 

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ระบบ LEC ระบบสารสนเทศท้องถิ่น 

ไม่ประเมินผล 

รวม 14 0 มี ไม่ประเมินผล 
 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ระบบข้อมลูสำรสนเทศข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ (ค่ำเปำ้หมำย มี) 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ 
ระบบข้อมูลสำรสนเทศขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของหน่วยงำน 

มี ไม่มี ชื่อระบบ/งำน/โครงกำร ประเมนิผล 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

✓ 
 

การจัดท าข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรทาง
การศึกษาของส านักงานศกึษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ ์

บรรลุ
เป้าหมาย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
เขต 1  

✓ 
 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
EMIS  
2. ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานบุคคลแบบออนไลน์ สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1 (I-Person) 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
เขต 2  

✓ 
 

ระบบสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา P-OBEC 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ✓ 
 

โครงการ การจัดท าระบบสารสนเทศ ของ สพป. บรรลุ
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หน่วยงำน/สถำนศึกษำ 
ระบบข้อมูลสำรสนเทศขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของหน่วยงำน 

มี ไม่มี ชื่อระบบ/งำน/โครงกำร ประเมนิผล 

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
3  

เพชรบูรณ์ เขต 3 เป้าหมาย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ ์

✓ 
 

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ 
(Big data) 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ส านักงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

✓ 
 

ระบบสารสนเทศข้าราชการคร ู บรรลุ
เป้าหมาย 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

✓ 
 

ระบบสารสนเทศข้าราชการคร ู บรรลุ
เป้าหมาย 

รวม 7 0 
 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

 

 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของสถำนศึกษำมีอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูตำมเกณฑ์ที่เหมำะสม     
 (ค่ำเปำ้หมำย ร้อยละ 65) (เฉพำะ สพป./สพม.) 
 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ 

อัตรำมีก ำลังขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เหมำะสม 

จ ำนวนสถำนศึกษำ อัตรำก ำลังเหมำะสม 

(พอดีเกณฑ์) 
ร้อยละ ประเมนิผล 

 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 125 17 13.60 ไม่บรรลุเป้าหมาย  

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 115 23 20 ไม่บรรลุเป้าหมาย  

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 188 22 11.70 ไม่บรรลุเป้าหมาย  

สพม.เพชรบูรณ์ 39 5 12.82 ไม่บรรลุเป้าหมาย  

รวม 467 67 14.35 ไม่บรรลุเป้ำหมำย  
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 ตัวชี้วัดที่ 4 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำมเีรื่องกำรร้องเรียนด้ำนกำรบริหำรงำนบริหำรงำนบคุคลลดลง     
 (ค่ำเปำ้หมำย 0) (เฉพำะ สพป./สพม.) 

 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ 

กำรร้องเรียนด้ำนกำรบริหำรงำนบริหำรงำนบุคคล  
ที่ฟ้องร้องใหมใ่นปีงบประมำณ 2564 

จ ำนวนเรื่อง/คด ี ประเมนิผล 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 0 บรรลุเป้าหมาย 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 0 บรรลุเป้าหมาย 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 0 บรรลุเป้าหมาย 

สพม.40 1 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ศธจ.เพชรบูรณ์  (การร้องเรียน/ร้องทุกข์ บริหารงานบุคคล  
เข้าสู่กระบวนการ กศจ.) 

1 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

รวม 1 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

 

 ตัวชี้วัดที่ 5 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีกระบวนกำรทีส่่งเสริมกำรมสี่วนร่วมและกำรบรูณำกำรจัด
กำรศึกษำ  (ค่ำเปำ้หมำย มี)  
 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ 
กระบวนกำรทีส่่งเสริมกำรมสี่วนร่วมและกำรบูรณำกำรจัดกำรศึกษำ 

มี ไม่มี ชื่อระบบ/งำน/โครงกำร ประเมนิผล 

ศธจ.เพชรบูรณ์ ✓ 
 

1. การบริหารจัดการผ่านกลไก กศจ.  
2. การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

3. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจาก 
อบจ. 

บรรลุเป้าหมาย 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ✓ 
 

1. การประชุม ก.ต.ป.น.   
2. การรับนักเรียน   
3. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี  
4. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจาก 
อบจ. 

บรรลุเป้าหมาย 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ✓ 
 

โครงการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุม
เมือง และโรงเรียน Stand Alone จังหวัด
เพชรบูรณ ์
 

บรรลุเป้าหมาย 
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หน่วยงำน/สถำนศึกษำ 
กระบวนกำรทีส่่งเสริมกำรมสี่วนร่วมและกำรบูรณำกำรจัดกำรศึกษำ 

มี ไม่มี ชื่อระบบ/งำน/โครงกำร ประเมนิผล 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ✓ 
 

โครงการการพัฒนาและน านโยบายการจัด
การศึกษาสู่การปฏิบัติ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 
3  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

สพม.เพชรบูรณ์ ✓ 
 

โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานคณะกรรมการ
ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

บรรลุเป้าหมาย 

กศน.จังหวัดเพชรบูรณ ์ ✓ 
 

การสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาภาค กลุ่ม
จังหวัด จังหวัด และแผนพฒันาการศึกษา
จังหวัด 

บรรลุเป้าหมาย 

อศจ.เพชรบูรณ์ ✓ 
 

บริหารผ่านกลไกคณะกรรมการอาชีวศึกษา
จังหวัด 

บรรลุเป้าหมาย 

รวม 7 0 มี บรรลเุป้ำหมำย 

 
 

 ตัวชี้วัดที่ 6 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำมรีะบบกำรบริหำรจดักำรโรงเรียนขนำดเล็ก (ค่ำเป้ำหมำย มี)  
 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ 
กระบวนกำรทีส่่งเสริมกำรมสี่วนร่วมและกำรบูรณำกำรจัดกำรศึกษำ 

มี ไม่มี ชื่อระบบ/งำน/โครงกำร ประเมนิผล 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ✓ 
 

1. กิจกรรมการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

2. การจดัสรรงบประมาณค่าพาหนะนักเรียน 

บรรลุเป้าหมาย 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ✓ 
 

1. กิจกรรมการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

2. การจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะนักเรียน 

บรรลุเป้าหมาย 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ✓ 
 

โครงการการพัฒนาและน านโยบายการจัด
การศึกษาสู่การปฏิบัติ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 
3  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

บรรลุเป้าหมาย 

รวม 3 0 มี บรรลเุป้ำหมำย 
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ผลกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศของหน่วยงำนและสถำนศึกษำหรือรำงวัลที่ได้รับ 

จากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1                
พ.ศ.2563  - 2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ติดตามผลการด าเนินงาน พบว่า หน่วยงาน 
สถานศึกษาจ านวนมากมีผลการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของหน่วยงานและสถานศึกษาหรือรางวัลที่ได้รับที่มี
ผลการปฏิบัติที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่หน่วยงานและสถานศึกษาอื่นได้ของจังหวัด
เพชรบูรณ์ที่มีจ านวนมาก จึงได้น าผลการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของหน่วยงานและสถานศึกษาหรือรางวัลที่
ได้รับบางส่วนมาน าเสนอจ าแนกตามรายยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง  
โรงเรียนบ้านบ้านใหม่วิไลวัลย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

เสนอผลงาน   “โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 ระดับประเทศ ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ไว้ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1.                 
การจัดการศึกษาเพื่อความมั้นคง  โดยมีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี เจริญเติบโตสมวัย 
ปลอดภัยจากเสพติดและอบายมุข 2)  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในด้านสุขภาพอนามัย 3)  เพื่อให้
นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง เพื่อน และ
ครอบครัว  4)  เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ในกาดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และครอบครัว  ผลการ
ด าเนินงานคือ "นักเรียนมีสุขภาพที่ดี เจริญเติบโตสมวัย ปลอดภัยจากเสพติดและอบายมุขนักเรียนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถดูแลตนเอง  เพื่อน และครอบครัว 

โรงเรียนบ้านห้วยทราย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3               
เสนอผลงาน “โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง จากกระทรวงศึกษาธิการ”  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง โดยมีวัตถุประสงค์  1) เพื่อให้โรงเรียนและ
ชุมชนตระหนักในความรับผิดชอบให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน 2) เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนเข้าใจและร่วมคิด 
ร่วมท า รณรงค์ ป้องกัน สารเสพติดในโรงเรียน 3) เพื่อให้โรงเรียนและชุมชน เข้าสู่สังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีชีวิตที่สงบสุขแบบยั่งยืน ผลการด าเนินงานคือ 1) นักเรียนทุกคนได้ตระหนักถึงพิษภัยของสารเสพติด         
2) นักเรียนทุกคนได้เข้าใจและร่วมคิด ร่วมท า รณรงค์ ป้องกัน สารเสพติดในโรงเรียน 3) นักเรียนทุกคนเข้าสู่
สังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีชีวิตที่สงบสุขแบบยั่งยืน 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวิเชียรบุรี สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอผลงาน “การแข่งขันขับร้องเพลง                
พระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนจ์) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึง การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และบุญคุณ
พระมหากษัตริย์ไทย  ผลการด าเนินงานคือ กศน.อ าเภอวิเชียรบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนจ์) ระดับส านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 2. รางวัลรองชนะเลิศอั นดับ 2               
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนจ์) ระดับ กลุ่มห้าขุนศึก 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำก ำลังคนสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรตอบสนอง
กำรพัฒนำจังหวัด 

 ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (อศจ.) เสนอผลงาน “การจัดงานการประชุมทาง
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ”  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการ
พัฒนาจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันและเพื่อท าการคัดเลือกเป็นตัวแทนของ
อาชีวศึกษาจังหวัด เข้าร่วมในการเเข่งขันในระดับภาคและระดับชาติต่อไป อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้น า
ความรู้ทางวิชาชีพไปปฏิบัติงานจริง เเละเป็นการประเมินทักษะวิชาชีพของตนเอง ตลอดจนส่งเสริม ให้
นักศึกษากล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย  ผลการด าเนินงานท าให้นักศึกษากล้า
แสดงออก มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อยอดการศึกษา น าไปปฏิบัติได้
จริง  

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เสนอ
ผลงาน  “สถานศึกษาปลอดภัย ปี 2564” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  2. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคน
สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด และ 5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เสริมสร้างทัศนคติและจิตส านึกที่ดี และเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้แก่ยุ
วแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาทั่วประเทศพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย  ผลการ
ด าเนินงานท าให้โรงเรียนได้ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินในการเสริมสร้างทัศนคติและจิตส านึกที่ดี และ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างานให้แก่ยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำศักยภำพผู้เรียนและสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 เสนอผลงาน “ระบบการตรวจ

ราชการ การตรวจเยี่ยมและการนิเทศแบบออนไลน์ โปรแกรมนิเทศเครือข่ายออนไลน์ : Pbn 3 Nited 
Online :  http://www.vige.pbn3.go.th” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและ
สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นระบบที่พัฒนาและสร้างระบบการตรวจราชการ การตรวจเยี่ยม
และการนิเทศแบบออนไลน์ โปรแกรมนิเทศเครือข่ายออนไลน์ : Pbn 3 Nited Online 
http://www.vige.pbn3.go.th เพื่อบันทึกผลการนิเทศ การรายงานการนิเทศ การตรวจราชการ การตรวจ
เยี่ยม การตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานอื่น   การนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น.และ อ.ก.ต.ป.น. การนิเทศโดย
ศึกษานิเทศก์ และการนิเทศภายในโรงเรียน โดยบุคคลากรภายในส านักงาน มีผลการด าเนินงานคือ โรงเรียน
ในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตาม จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานภายนอก /ส านักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีข้อมูลการรับนิเทศ ติดตามจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
และ จากหน่วยงานภายนอก ของทุกโรงเรียนในสังกัด ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เสนอผลงาน “การบริหารจัดการด้วย
รูปแบบ SPM4.0 MODEL” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมี MODEL ในการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ มีผลการ
ด าเนินงานคือ ทุกโรงเรียนในสังกัดพัฒนาสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนอย่าง
มีศักยภาพ 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์   เสนอ
ผลงาน “กศน.ต าบล 5 ดี พรี่เมื่ยม”  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่ง
การเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ กศน.ต าบล  ประกอบด้วย ครูดี สถานที่ดี กิจกรรมดี เครือข่ายดี   
มีนวัตกรรมดีมีประโยชน์  มีผลการด าเนินงานคือ เป็นแหล่งเรียนรู้ การให้บริการ ข้อมูลสารสนเทศที่ง่านต่อ
การเข้าถึง มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นเสมือนคาเฟ่การเรียนรู้ส าหรับทุกคนทุกช่วงวัย 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ในก ากับดูแลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เสนอผลงาน “นวัตกรรมการสอนแบบบันได 4 ขั้น (4 STEPS)” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่ง            
การเรียนรู้ระดับมาตรฐานสากล โดยมีผลการด าเนินงานคือ นักเรียนร้อยละ 82   มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการใน
ระดับดีขึ้นไป นักเรียนชั้น ป.6 ,ม3 และม.6 มีผลการสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ 

โรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์ ในก ากับดูแลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอผลงาน 
“รางวัลชนะเลิศรูปแบบนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pracrice) ด้านบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
คุณภาพ” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้   โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการบริหารงานโดยใช้รูปแบบ still ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมี
คุณภาพ  และเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีผลการด าเนินงานคือ ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ คุณภาพยอดเยี่ยม  และครูจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โรงเรียนเสรีศึกษา ในก ากับดูแลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอผลงาน               
“วงดนตรีลูกทุ่ง”  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมี
วัตถประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเรียนให้เป็นเลิศ และเสริมสร้างการเรียนรู้รูปแบบพหุปัญญา   มีผลการด าเนินงาน
คือ นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขนิสัย และสุขภาพจิตดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์             
มีความสามารถด้านศิลปะ การเคลื่อนไหว เรียนร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีนิสัยรักการเรียนรู้ รักการอ่านและ
พัฒนาตนเองเป็นอย่างดีเยี่ยม 
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โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1                  
เสนอผลงาน “รางวัลพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 
2563”  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีวัตถประสงค์
เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยได้ลงมือทดลอง เรียนรู้ จากประสบการณ์จริง  มีผลการด าเนินงานคือ นักเรียน
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปฐมวัยร้อยละ 100 ได้รับรางวัลพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนบ้านตะเบาะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เสนอ
ผลงาน  “Best Practices กิจกรรมโรงเรียนสุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา  ด้าน ผู้บริหารสถานศึกษา  ผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาสร้างคนดี ปลูกจิตส านึกสุจริต โดยใช้
รูปแบบบริหารจัดการ แบบ D4 Model”   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคม
แห่งการเรียนรู้  โดยมีวัตถประสงค์เพื่อ "1. เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 2. เพื่อให้ครูตระหนักถึง
การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ              
3. เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารงานสถานศึกษาสร้างคนดี 4. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ                  
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ผลการด าเนินงานคือ 1)  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต มีกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีติดสาธารณะ ยึดมันในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการ
ทุจริต โดยมีการสอดแทรกเข้ากับการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  กิจกรรมโรงเรียนสีขาว  เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมครูแดร์ D.A.R.E กิจกรรม
วันส าคัญ  การอบรมความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล การเข้า
ค่ายยาเสพติด การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของสารเสพติด และอบายมุข ผ่านทางกลุ่ม Line Facebook               
เสียงตามสาย ป้ายนิเทศ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมนิทานคุณธรรม กิจกรรมโรงเรียนกตัญญู  กิจกรรมวัน
พระ  กิจกรรมค่ายคุณธรรม  กิจกรรมอาชีพสร้างคนดี กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมโรงเรียนปลอดภัย และ
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท าให้นักเรียนได้ค้นหา ปัญหา สาเหตุ  และ 
วิธีแก้ไขปัญหา แล้วลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ท างานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมท า ฝึกทักษะ 
การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักเรียนมพีฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
เป็นไปตามคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ 
ส่งผลให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน มีทักษะชีวิต  ห่างไกลจากยาเสพติด  นอกจากนี้นักเรียนน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป 
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อน และสมาชิกในครอบครัวสังคมในห้องเรียนไม่วุ่นวาย 
นักเรียนมีความสุขในโรงเรียน รวมทั้งเข้าใจคุณค่าของการเป็นคนดี มีความสุจริต เป็นที่ยอมรับของครอบครัว 
ชุมชน และสังคม ซึ่งจะเป็นพลังที่มีคุณค่าของประเทศ  2)  ครูตระหนักถึงการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ โดยมีการรับรู้และการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา มีการสร้างความเข้าใจตรงกันและเกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยกันสร้าง
กิจกรรม หรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ 5 ประการ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจากการด าเนินงาน
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คุณครูทุกคนได้ร่วมกันพัฒนากิจกรรมที่ท าให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี            
มีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันในตนเอง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 3) เกิดการพัฒนากระบวนการบริหารงาน
สถานศึกษาสร้างคนดี  ปลูกจิตส านึกสุจริตที่เป็นรูปธรรม และมีการท างานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการ
ท างานอย่างชัดเจน ท าให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  4)  นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

โรงเรียนบ้านกกไทร  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เสนอ
ผลงาน  “อ่านออก เขียนได้และลายมืองาม โรงเรียนบ้านกกไทร” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีวัตถประสงค์เพื่อ  1) เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านการ
อ่านและการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ให้อ่าน ออก เขียนได้ และอ่านคล่อง เขียนคล่อง              
2)  เพื่อแก้ไขปัญหาลายมือนักเรียนเขียนไม่สวยให้มีลายมือเขียนสวยงาม  3 ) เพื่อส่งเสริมให้คณะครูจัด
กิจกรรมแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และลายมือไม่งามของนักเรียนอย่างเป็นระบบ   มีผลการ
ด าเนินงานคือ การด าเนินงานพัฒนาหนึ่งโรงเรียน หนึ่งคุณภาพ ในเรื่องอ่านออก เขียนได้และลายมืองาม นั้น
โรงเรียนบ้านกกไทร ได้ประชุมชี้แจงครู ได้น าข้อมูลการอ่าน การเขียนของนักเรียนแต่ละชั้นมาวิเคราะห์ 
ก าหนดเป้าหมาย การอ่าน การเขียน ผ่าน 100% การคัดลายมือ ผ่าน 76% 

โรงเรียนบ้านดงลาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เสนอ
ผลงาน  “Best Practices กระบวนการดงลานโมเดล เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากสภาพจริงของโรงเรียน
ขนาดเล็ก ครูขาดแคลน ครูไม่ครบชั้นเรียน ครูไม่ตรงตามวิชาเอก โดยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้   โดยมีวัตถประสงค์เพื่อ              
1) แก้ปัญหาการบริหารจัดการชั้นเรียนเนื่องจากครูไม่ครบชั้นเรียน 2) แก้ปัญหาการเตรียมการสอนของครูใน
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 3) แก้ปัญหาการเรียนไม่ทันเพื่อนของนักเรียนจากการเรียนรู้ทางไกล
ผ่านดาวเทียม ผลการด าเนินงานคือ ท าให้ครูสามารถบริหารจัดการช้ันเรียนได้ทั่วถึงครูสามารถเตรียมการสอน
ล่วงหน้าได้ เด็กมีใบงานครบและสามารถท ากิจกรรมไปพร้อมกับครูต้นทาง เด็กที่เรียนไม่ทันสามารถเรียนได้
ทันบทเรียน ปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างหมดไป ท าให้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้นเรียน ครูสอนไม่ตรงตามวุฒิการศึกษา มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1              

เสนอผลงาน  “โครงการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนโดยใช้ AWP โมเดล” สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 ถึงมัธยมศกึษาปีที ่3 สามารถอ่านออกเขียนได้ทั้งหมด ผลการด าเนินงานคือ ท าให้นักเรียน
มีความสามารถอ่านออกเขียนได ้ร้อยละ 80 บรรลุผลทุกชั้นเรียน 

โรงเรียนบ้านช้างตะลูด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2                     
เสนอผลงาน  “ผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหาร
จัดการปฐมวัย” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้   โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ผลการด าเนินงานท าให้โรงเรียนมีนวัตกรรม
ทางวิชาการที่เป็นแบบอย่างด้านปฐมวัยสงผลให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาที่ดีขึ้น 
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โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2            
เสนอผลงาน  “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น (5 Steps) เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้  
โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้
ประสบการณ์ ความรู้รอบตัว ความช านาญและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนมาร่วมกันท ากิจกรรม            
มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมีโอกาสคิดพิจารณา แสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ
นักเรียน  2) นักเรียนได้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือท าและการเรียนรู้เชิงรุก  (Active 
Learning) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้บันได  5 ขั้น (5 Steps) ของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล              
3) เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น ได้พัฒนาความสามารถต่างๆ ตามความสามารถของตน  
และผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือกระท าปฏิบัติหรือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  4) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและได้ประสบการณ์ตรงอันจะ ส่งผลต่อการคุณภาพการเรียนรู้ที่ยั่งยืน               
5) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ผลการด าเนินงานคือ "1) นักเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการคิดขั้นสูงและทักษะในศตวรรษที่ 21  2) ผู้เรียนทราบวิธีการค้นคว้าและคัดเลือกข้อมูลหรือองค์
ความรู้ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ  3) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานหรือนวัตกรรมของตนเอง              
4) ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันในเรื่องที่เกี่ยวกับการน าความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่น และรู้จักบ้านห้วยระหงส์ และ
จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นชุมชนของนักเรียนในหลากหลายแง่ 

โรงเรียนอนุบาลน้ าหนาว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2              
เสนอผลงาน  “คลิปวิดีโอแนวทางปฏิบัติที่ดีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ ดีมาก” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่              
3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลน้ าหนาวได้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลน้ า
หนาวได้มีด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาแล ะทุก
กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และด้านการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นการศึกษา ครูผู้สอนได้มีกระบวนการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลพัฒนาผู้เรียน มีผลการด าเนินงานคือ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลน้ าหนาวได้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลน้ าหนาวได้มี
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และด้านการจัด
การศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นการศึกษา ครูผู้สอนได้มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลพัฒนาผู้เรียน 
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โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3            
เสนอผลงาน  “สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ OBEC  AWARD  ระดับภาค และเข้าประกวดใน
ระดับชาติ” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ผลการด าเนินงานคือ ท าให้การทดสอบ
ระดับชาติ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชา คณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ  ผลเฉลี่ย 3 ปี สูงเป็น
อับดับที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาาเพชรบูรณ ์เขต 3  

โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3       
เสนอผลงาน “รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  
ประจ าปีงบประมาณ  2563  ระดับ  AA”  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคม
แห่งการเรียนรู้  โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ผู้เรียนรักการแสดงหาความรู้  พัฒนาการเรียนรู้ชีวิต 2) เพื่อ
เสริมสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน  อันจ าเป็นในการด ารงชีวิต  คิดเป็น  ท าเป็น  มีทักษะในการวิเคราะห์  
แก้ปัญหาด้วยตนเอง  น าไปประยุกต์ใช้ได้  โดยกระบวนการเรียนการสอน  แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง             
3) เพื่อพัฒนาผู้เรียนทางด้าน  ร่างกาย  จิตใจ  สังคม ศีลธรรม  ให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามทางคุณธรรม               
4) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร  แสดงออกถึงความเหมาะสม 5) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถทางการใช้เทคโนโลยี  ในการแสดงหาความรู้  การน าไปประยุกต์ใช้ 6 ) เพื่อปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดี  มีความเป็นสากล  ผลการด าเนินงานคือ "การประกันคุณภาพการศึกษา (QUALITY 
ASSURANCE) หมายถึง การท ากิจกรรม หรือ การปฏิบัติภารกิจหลักอย่างมีระบบตามแบบแผนที่ก าหนดไว้ 
โดยมีการควบคุมคุณภาพ (QUALITY CONTROL) การตรวจสอบคุณภาพ (QUALITY AUDITING) และการ
ประเมิน คุณภาพ (QUALITTY ASSESSMENT) จนท าให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนี                
ชี้วัด ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ ของการจัดการศึกษา ประกอบด้วยการ ประกันคุณภาพ
ภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เสนอผลงาน 
“รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภายใต้โครงการ TFE (TEAMS FOR EDUCATION)”  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้โดยมีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อให้ครูมีการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2) เพื่อให้ผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  1 – 6 มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคสูงขึ้น   อย่างน้อย ร้อยละ 3                            
3) เพื่อให้ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน                 
(O-NET) สูงขึ้นร้อยละ 3  4) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21  5)  เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการด าเนินงาน
คือ   1) ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ร้อยละ 100 มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น/เรื่อง   2) ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคของผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 3  3) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้น                
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ร้อยละ 3 4) ผู้ เรียนร้อยละ 100 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21                 
5) หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างน้อย 
จ านวน 11 หน่วยงาน/กลุ่ม  

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  เสนอ
ผลงาน “Good Practice การบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 
เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  โดยใช้การบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ  
LOMSAK SMART MODEL”  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการ
เรียนรู้  โดยมีวัตถุประสงค์  1) เพื่อน ารูปแบบการบริหารงาน LOMSAK SMART MODEL ไปใช้ในการบริหาร
หลักสูตรโรงเรียน ตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท. 2) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามค่าเป้าหมายของโรงเรี ยน มีผลการ
ทดสอบ O-NET ระดับโรงเรียนสูงขึ้น และมีคุณภาพตาม  แผนพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียน
คุณภาพฯ สสวท. 3) เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีของ ครูตามมาตรฐาน สสวท. 4. ความพึงพอใจของผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนต่อการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียน   ผลการด าเนินงานคือ "การด าเนินงาน
โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. โดยใช้การบริหารงานด้วย
ระบบคุณภาพ LOMSAK SMART MODEL สามารถพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ท าให้นักเรียนได้รับรางวัลดังนี้   1)  ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงเป็นล าดับที่ 1 ระดับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ คือ  นายเกียรติราชัน ยารังษี  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อ.หล่มสัก              
จ.เพชรบูรณ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 2) ผู้เรียนสามารถผ่านการคัดเลือกโครงการ 
สอวน. ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง  มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ. 2560-2563 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ในก ากับดูแลของส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์เสนอผลงาน “รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ประเภทที่ 4 ราษฎรที่ได้รับความรู้             
จากวิทยาลัย และใช้ได้ผลดีเด่น โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ าปี 2563 (นายมเนศ จันดา)               
พ.ศ. 2564”  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมี
วัตถุประสงค์  1) เพื่อสนองแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 3) เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลในสังคมเมืองและชนบท 4) เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 5) เพื่อช่วยให้อาจารย์และนักศึกษาได้
สาธิต  ทดลอง  คิดค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านชีวภาพและสิ่งแวดล้อมอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติต่อไป  ผลการด าเนินงานคือ 1)  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุมชนเป้าหมาย  จ านวน  2  ชุมชน  
2) คณะครูและนักศึกษาของวิทยาลัยฯ  ในสาขางานเกษตรศาสตร์  สาขางานพืชศาสตร์  สาขางานสัตว์ศาสตร์ 
สาขางานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  มีส่วนร่วมในการให้ความรู้กับชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแต่ละสาขา
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งาน และไม่น้อยกว่า  16  ชั่วโมง/ปี  3) ชุมชนสามารถน าความรู้จากการอบรมและฝึกภาคปฏิบัติไปใช้ในการ
ส่งเสริมและแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน" 

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ในก ากับดูแลของส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอ
ผลงาน “รางวัลสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา”  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ด าเนินการจัดท าโครงงาน
คุณธรรม 1 โครงงาน ต่อ 1 ห้องเรียน หรือ 1 โครงงานต่อ 1 แผนกวิชา  ผลการด าเนินงาน คือ นักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี 

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) สังกัดส านักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เสนอผลงาน                
“การจัดการเรียนการสอนการอ่านออกเสียง Read Aloud:  Phonicsfor Primaryschool โดยใช้ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ครูมีทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษและสามารถเป็นโค้ชช่วยวิ เคราะห์และแก้ไข
ปัญหาการอ่านออกเสียงของนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ80และครูสามารถผลิตสื่อกาาสอนที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนการอ่านออกเสียงRead Aloud: Phonics for Primaryschool ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และครู
ทุกคนเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ร้อยละ 80 ผลการ
ด าเนินงานคือ ครูมีทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษและสามารถเป็นโค้ชช่วยวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
การอ่านออกเสียงของนักเรียน ครูมีสื่อการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนการอ่านออกเสียง                    
Read Aloud:Phonics for Primary school ครูมีสื่อการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนการอ่านออก
เสียง Read Aloud:Phonics for Primary school และนักเรียนมีความเป็นเลิศด้านการออกเสียง
ภาษาอังกฤษและมีผลสัมฤทธิ์ของวิชาภาษาอังกฤษสูงขึน้  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
โรงเรียนบ้านโคกยาว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เสนอ

ผลงาน ผลงานโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมาได้แก่  1.ได้รับเกียรติบัตรระดับเงินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 2. ได้รับเกียรติบัตรผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข    ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่ 3. ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลประเภทผลงานดีมาก             
การด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ระดับเขตพื้นที่ 4. ได้รับเกียรติบัตรระดับทอง โรงเรียนปลอดภัย               
ระดับเขตพื้นที่ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ผลการด าเนินงาน
คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกยาว ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับ                     
การช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพคร ู
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โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  
เสนอผลงาน “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564”   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อให้โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการท างานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการท างานที่ชัดเจน มีร่องรอยหลักฐานการ
ปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบ และประเมินผลได้  ผลการด าเนินงานคือ 1) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหา  2) สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น                
3) นักเรียนเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้  4) นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและได้รับการส่งเสริม
พัฒนาเต็มตามศักยภาพรอบด้าน 5)  ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็งจริงจัง
ด้วยความเสียสละ"  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
เสนอผลงาน 1.รางวัลโรงเรียนพระราชทาน 2.เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา 3.เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นเด็กด้อยโอกาสอย่างเต็มตามศักยภาพ ผล
การด าเนินงานคือ ผู้เรียน ซึ่งเป็นเด็กด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนเป็นต้นแบบใน
การพัฒนาด้านโอกาสและความเสมอภาค ด้านอาชีพ และแนวทางตามพระราชด าริ ฯ  

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  เสนอ

ผลงาน “รางวัลระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตามมาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา”  สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที่ 5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์               
1) เพื่อให้นักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมโครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  2) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน“เลือก ลด ใช้” วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าเป็นแบบอย่างให้ 
และชุมชน รวมถึงการผลิตและคัดเลือกผลงานของนักเรียนที่ควรแก่การเผยแพร่ขยายผลสู่ชุมชนหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ  3) เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ตามบริบทที่สนับสนุนการจัดการขยะ ขยะพลาสติก  ผลการ
ด าเนินงานคือ 1) โรงเรียน จัดการเรียนการสอน จัดท าแผนการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการลดปริมาณ
ขยะ มีสมรรถนะ และผลิตสื่อการเรียนรู้ตามบริบทที่สนับสนุนการจัดการขยะขยะพลาสติก  2) โรงเรียน 
“เลือก ลด ใช้ ” วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 3) โรงเรียนมีความรู้และสามารถจัดการคัดแยกขยะทั้ง 4 ประเภทได้
ถูกต้อง  4) ผู้เรียนทุกคนในสังกัด มีจิตส านึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งใน
ครอบครัวและชุมชน  

โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3          
เสนอผลงาน “โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงงด้านการศึกษา”  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์                
1) เพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพื่อให้นักเรียนและชุมชน สามารถน าหลัก
ปรัชญาฯ ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตของนักเรียน ตลอดถึงครอบครัวและชุมชน 2) เพื่อให้สถานศึกษาเป็น
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ศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิถีชี วิตพอเพียง  และจัดท าหลักสูตร
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้  ผลการด าเนินงานคือ โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ของนักเรียนเครือข่ายและชุมชน 

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เสนอผลงาน 
“โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม             
ที่สะอาด  ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ผลการด าเนินงานท าให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษา
ปลอดภัย 7 ปี ต่อเนื่อง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ ในก ากับดูแลของส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์           
เสนอผลงาน  “รางวัลโล่พระราชทานสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธพระราชทานประจ าปี 2563”   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลิตนักศึกษาด้านวิชาชีพทุกระดับ  2) ส่งเสริมและ
พัฒนาการสร้างนวัตรกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยให้ทันสมัยตอบสนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3) ส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาและให้บริการ  ผลการด าเนินงานคือ นักเรียนนักศึกษาที่
จบการศึกษามีงานท าคิดเป็นร้อยละ 95 ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และสถานศึกษามีโครงการสนับสนุน
การสร้างนวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์รวมถึงโครงการศูนย์บริการวิชาชีพของนักเรียนที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ข้อที่ 
2 และข้อที่ 3 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำกำรบริหำรเพื่อบูรณำกำรจัดกำรศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมใน
จังหวัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอผลงาน “หน่วยงานที่มุ่งมั่นใน
การศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ” สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด  โดยมี
วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กที่
มีการเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  และเพื่อเสนอแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการเรียนรว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีผลการด าเนินงานคือ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1              
มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการเรียนรวม ไปวางแผนการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กเป็นไปตามบริบทพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เสนอ
ผลงาน “NSAS Model”  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดย
การมีส่วนร่วมในจังหวัด  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อยกระดับคุณภาพองค์กรด้วยการบริหารสถานศึกษาโดยใช้
รูปแบบ NSAS Model  ผลการด าเนินงานคือ การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์                 
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ที่ก าหนดไว้ ดังนี้  1) มีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี                    
2) มีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพของการบริหารโดยยึดหลักการกระจายอ านาจและหลักธรรมาภิบาล                 
3) มุ่งพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลและส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นผู้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญ  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เสนอ
ผลงาน  “รางวัลรองชนะเลิศอันอับที่ 1  เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนการศึกษา” 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ "เพื่อการบริหารงานวิชาการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็น
สถานศึกษาที่มีคุณภาพในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพที่เหมาะสมตรงกับความต้องการจ าเป็น
รายบุคคล ด้วยรูปแบบ BTS Model : ( BanTok.Spc ) ร่วมกับการบริหารตามวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA 
Cycle ผลการด าเนินงานคือ  1) ด้านผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์มีผลการพัฒนา
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร การส่งเสริม
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย คิดเป็นร้อยละ 100  2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การส่งเสริมพัฒนา ให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพ เพื่อยกระดับเป็นครูมืออาชีพ 3) ด้านชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ในด้านต่างๆจนได้รับการยอมรับให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ และเป็นสถานที่ให้บริการแก่คนพิการ  

 
กำรจัดกำรศึกษำในสถำนกำรณ์แพร่ระบำด COVID 19 ของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
 รูปแบบกำรด ำเนินงำน  
 1 หมายถึง On-site (เรียนที่โรงเรียน) 
 2 หมายถึง On-air (เรียนผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม) 
 3 หมายถึง On-demand (เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ) 
 4 หมายถึง On-line (เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต) 
 5 หมายถึง On-hand (เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัดใบงาน ในรูปแบบผสมผสาน) 
 6 หมายถึง จัดการเรียนการสอนมากกว่า 1 รูปแบบ   
 

 1. รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำด COVID 19 ปีกำรศึกษำ 2564 
 

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 
(แห่ง) 

ระดับกำรด ำเนินงำน 
1 

On-site 
2 

On-air 
3 

On-
demand 

4 
On-line 

5 
On-hand 

6 
มากกว่า          
1 รูปแบบ 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถำนศึกษำเอกชน 

55 1 0 1 23 19 11 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และ
สถำนศึกษำในสังกัด 

125 0 2 6 3 102 12 
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หน่วยงำน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 
(แห่ง) 

ระดับกำรด ำเนินงำน 
1 

On-site 
2 

On-air 
3 

On-
demand 

4 
On-line 

5 
On-hand 

6 
มากกว่า          
1 รูปแบบ 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และ
สถำนศึกษำในสังกัด 

115 1 4 8 7 75 20 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ
สถำนศึกษำในสังกัด 

188 2 2 2 12 146 24 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถำนศึกษำในสังกัด 

39 1 0 4 29 2 3 

6. ส ำนักงำนอำชีวศึกษำและ
สถำนศึกษำในก ำดับดูแล 

13 1 0 1 11 0 0 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 
กศน.อ ำเภอ 

11 0 0 3 7 0 1 

8. สถำนศึกษำในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (จ ำนวน 12 
อปท.) 

19 0 0 0 5 13 1 

9. สถำนศึกษำในก ำกับดูแลของ
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

4 0 0 0 1 3 0 

10. กำรศึกษำพิเศษ 3 2 0 0 0 1 0 
11. โรงเรียนต ำรวจตะเวน
ชำยแดน 

1 0 0 0 0 1 0 

12. สถำบันอุดมศึกษำ 5 0 0 0 5 0 0 
รวม 578 8 8 25 103 362 72 

ร้อยละ 100 1.38 1.38 4.33 17.82 62.63 12.46 

 
 2. กำรส่งเสริมสนับสนุนหรืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้ปกครอง ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำด 
COVID 19 ปีกำรศึกษำ 2564 

จากการศึกษาการรายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสถานการณ์แพร่
ระบาด COVID 19 ปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุน 
อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้ปกครอง หรือก าหนดมาตรการในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID 19 ปี
การศึกษา 2564 พอสรุปได้ดังนี้   

1) การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site (เรียนที่โรงเรียน) เช่น มีการตรวจวัดอุณหภูมิของ
ผู้เรียนที่จะเข้ามาเรียนในสถานศึกษา มีแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือประจ าห้องเรียนทุกห้องและจุดบริการต่างๆ 
เพิ่มอ่างล้างมือไว้ให้นักเรียนได้ใช้ล้างมือ จัดห้องเรียนและที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างตามมาตรการความปลอดภัย
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ของกรมอนามัย การจัดให้มีหน้ากากอนามัย มีการประชาสัมพันธ์  การป้องกันการติดเชื้อ การวางมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดภายในสถานศึกษา เป็นต้น  

2) การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ  On-air (เรียนผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม) เช่น 
จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน ใบงานให้นักเรียน การให้ความช่วยเหลือด้านสัญญาณดาวเทียม  

3)  การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-demand (เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ) เช่น ใบงาน      
ใบความรู้  ปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี  ยืดหยุ่นเวลาเรียน  จัดหาซิมอินเตอร์เน็ตและเติมชั่วโมงให้กับ
นักเรียนเพื่อใช้ในการเรียน  การให้นักเรียนยืมแท็บเล็ตเพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เงินค่าอาหาร
กลางวัน  มีช่องทางไลน์กลุ่มนักเรียนผู้ปกครองเพื่อให้ค าปรึกษากับนักเรียนและผู้ปกครอง ส่งคลิปการสอน             
แจกใบงาน สอนออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียล เพจของโรงเรียน เพื่อความสะดวกต่อการรับข้อมูล
ข่าวสาร  สนับสนุนงบประมาณส าหรับค่าอินเตอร์และค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จัดกลุ่มคณะครูออกพื้นที่                
การสนับสนุนสื่อการเรียนให้กับนักศึกษา เช่น หนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน เป็นต้น  

4) การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ  On-line (เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต) เช่น หาช่องทางช่วยเหลือ
นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์ที่บ้านได้โดยจัดกลุ่มเล็กๆเรียนกับครูที่โรงเรียน การจัดท าคลิปวีดีโอการ
จัดการเรียนการสอน การจัดท าใบงานแบบทดสอบ การจัดท าแฟลตฟอร์ม มีการจัดชุดกิจกรรมให้นักเรียน  และ
มีส่วนลดค่าใช้จ่ายในด้านการเรียนออนไลน์ สนับสนุนหนังสือเรียน แบบฝึกหัด อุปกรณ์เครื่องเขียน Tablet PC 
การเยี่ยมบ้าน จัดหาอินเตอร์เน็ตให้นักเรียนเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง จัดกลุ่มการเรียนตามระดับชั้น สอน
เสริมนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนทางออนไลน์ได้ การส่งสื่อและอุปกรณ์ที่จ าเป็น  การจัดการเรียนการสอน            
ที่ยืดหยุ่น คือ เรียนภาคเช้าและภาคบ่ายให้นักเรียนท างานในบทเรียนที่ครูสั่ง ทั้งนี้ได้ก าชับให้ครูสั่งงานที่
เหมาะสม  การอ านวยความสะดวกในการจ่ายเงินบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามโครงการของรัฐบาล
ด้วยการโอนผ่านระบบธนาคาร เพิ่มจุดการบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต งดเก็บค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 (โรงเรียนหนองไผ่) ลดเงินค่าบ ารุงการศึกษา โรงเรียนมีรถรับ – ส่งนักเรียน 

5) การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ  On-hand (เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร) เช่น การจัดท าใบงาน 
คลิปการสอน ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา เอกสารใบงานเพิ่มเติมและการน าส่งเอกสารถึงที่บ้านหรือส่งทางไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์กรณีไม่สามารถมารับได้  โรงเรียนลดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเทอมให้กับนักเรียนทุกคน         
มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง  แนะน าการป้องกันแพร่ระบาด COVID 19 ให้กับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน และค่าอินเทอร์เน็ต ตั้งกลุ่ม LINE ทุกชั้นเรียน และประสานกับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน ออกเยี่ยมเยียนผู้ปกครองที่บ้าน จัดบริการรับรถรับ-ส่งนักเรียน  

  3. ส่งเสริมสนับสนุนหรืออ ำนวยควำมสะดวกแก่สถำนศึกษำจำกหน่วยงำนอื่น 
จากการศึกษาการรายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสถานการณ์

แพร่ระบาด COVID 19 ปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับส่งเสริมสนับสนุนหรือ
อ านวยความสะดวกแก่สถานศึกษาจากหน่วยงานอื่น ปีการศึกษา 2564 พอสรุปได้ เช่น  การช่วยเหลือตาม
มาตรการของรัฐบาลในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ปกครองถ้านภาระค่าใช้จ่ายและค่าอินเตอร์เน็ต จัดอบรมการท า
สื่อการสอนออนไลน์  แนะน าโปรแกรมการสอนออนไลน์ ตรวจสถานศึกษาของหน่วยงานสาธารณสุข  กสทช. 
สนับสนุนการลดค่าใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ปกครอง  อปท.บริการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดภายในสถานศึกษา                 
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การสนับสนุนน้ ายาฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัย  เจอแอลกอฮอล์ จากหน่วยงาน ชุมชนภาคเอกชนในพื้นที่               
การสนับสนุนซิมการ์ดจากภาคเอกชน  บุคลากรทางการแพทย์มาตรวจ ATK ให้กับภิกษุ สามเณร อ านวย
ความสะดวกด้านการฉีดหน่วยงานทางการศึกษาได้จัดการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอนในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาด COVID – 19 

 4. ข้อเสนอหรือแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในกำรจัดกำรศึกษำในสถำนกำรณ์แพร่ระบำด COVID 19 
จากการศึกษาการรายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสถานการณ์

แพร่ระบาด COVID 19 ปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้อเสนอหรือแนวคิดที่เป็น
ประโยชน์ในการจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID 19 พอสรุปได้ เช่น การปรับหลักสูตรให้
กระชับควบคู่ไปกับจัดล าดับความส าคัญ รวมทั้งผ่อนคลายตัวชี้วัดเรื่องโครงสร้างเวลาเรียน   สนับสนุน
งบประมาณสัญญาณอินเทอร์เน็ต การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตประชารัฐให้ครอลคลุมทุกพื้นที่ การสร้าง
สภาพแวดล้อมให้ทุกที่เป็นโรงเรียนเพราะการเรียนรู้ยังต้องด าเนินอยู่แม้นักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียน
ตามปกติ การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Sites หรือแอปพริเคชั้นต่าง ๆ ก าหนดรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม  หลักวิธีการปฏิบัติตนและความเป็นอยู่อย่างมีความสุข 
แบบ New Normal Life การสนับสนุนอุปกรณ์สื่อสาร  การฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง การมีสื่อการสอนให้ครบทั้ง 
8 กลุ่มสารที่สะดวกต่อการเรียนการสอนในยุค COVID -19 การน าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเรียนฟรี 15 ปี ในส่วน
ที่ไม่ได้ใช้น าไปสนับสนุนค่า   แทปเล็ตหรือค่าอินเตอร์เน็ต  จังหวัดพิจารณาพื้นที่ไม่มีผู้ติดเชื้อให้เปิดท าการ
สอนปกติได้หรือสอนสลับวันสลับห้องดดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนห้องละไม่เกิน 15 คน  การช่วย
ลดภาระงานการรายงานต่าง ๆ รวมถึงการประเมินและการประกวด  การปลูกพืชสมุนไพรที่บ้าน ชุมชน 
โรงเรียน  การสนับสนุนชุดตรวจ ATK และการพัฒนาทักษะ SWAB และวิธีการดูแลรักษาสุขภาพของนักเรียน 
เป็นต้น  

 5. ข้อเสนอหรือแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนในสถำนกำรณ์แพร่ระบำด 
COVID 19 
 จากการศึกษาการรายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสถานการณ์ แพร่
ระบาด COVID 19 ปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อเสนอหรือแนวคิดที่เป็นประโยชน์ใน
การวัดและประเมินผลผู้เรียนในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID 19 พอสรุปได้ เช่น วัดและประเมินผลผู้เรียน
ตามความพร้อมของผู้เรียนและตามบริบทของสถานศึกษา พิจารณาจากการเรียนออนไลน์ แบบฝึกหัด และ   
ใบงาน  เป็นองค์ประกอบ การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form การวัดผลประเมินเฉพาะวิชา
หลัก  (วิชาภาษาไทยไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา) การให้นักเรียนท าข้อสอบ
แบบอัตนัย เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเองอย่างหลากหลายให้มากที่สุด การวัดและ
ประเมินผลจากการสังเกตการร่วมกิจกรรมและการส่งงาน โดยครูควรติดตามผลการวัดประเมินผลนักเรียนเป็น
รายบุคคลอย่างสม่ าเสมอ และยืดหยุ่นเวลาที่เหมาะสม  ไม่วัดประเมินผลจากการสอบ จัดการสอบโดย
แบ่งกลุ่มเล็ก ๆ  การใช้วิธีการและรูปแบบการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมและหลากหลายผสมผสานกันไป 
เช่น การสังเกต  การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 
และการทดสอบตามสภาพจริงและตามความเหมาะสมของโรงเรียน  เป็นต้น 
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ผลกำรศึกษำควำมต้องกำรในกำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดเพชรบรูณ ์
 

 การศึกษาความเห็นของหน่วยงานและสถานศึกษาในการพัฒนาการศึกษาจากประเด็น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแผนพัฒนาการศึกษาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะที่ 1  (พ.ศ.2563-2565) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ศึกษาความคิดเห็นในการ
พัฒนาการศึกษาหรือแก้ปัญหาด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ จากการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยใช้แบบจัดเก็บ
ข้อมูลประเด็นตามยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชบูรณ์ จาการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ส ารวจจากประชากรได้แก่ 
ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รักษาการในต าแหน่ง/รักษาราชการแทนผู้บริหาร 
หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด รวม  597 คน การจัดเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่ วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกเป็นประเภทหน่วยงาน  หน่วยงานและสถานศึกษาจ าแนกตามประเภท
และระดับการจัดการศึกษา และหน่วยงานจ าแนกตามสังกัด  ส่วนที่ 2 ผลความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวม โดยมีผลการศึกษา ดังนี้  

  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบ 
 

 ตำรำง 1 ประเภทหน่วยงำนที่ตอบแบบสอบถำม 

ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ ล ำดับ 

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่
มีสถำนศึกษำในสังกัดหรือทีก่ ำกับดูแล 

19 3.18 2 

สถำบันอุดมศกึษำ 5 0.84 3 

สถำนศึกษำ 573 95.98 1 

รวม 597 100  
   

   

  จากตารางพบว่าประเภทหน่วยงานที่แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาหรือแก้ปัญหา     
ด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 597 แห่ง ตามล าดับดังนี้ 1) สถานศึกษา (N = 573 ร้อยละ 
95.98)  2) หน่วยงานทางการศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่ก ากับดูแล (N = 19    
ร้อยละ 3.18) และ 3) สถาบันอุดมศึกษา (N = 5 ร้อยละ 0.84) ตามล าดับ 
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 ตำรำง 2 หน่วยงำนและสถำนศึกษำจ ำแนกตำมประเภทกำรจัดกำรศึกษำ 

ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ ล ำดับ 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 565 94.64 1 

อำชีวศึกษำ 15 2.51 2 

กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศัย 12 2.01 3 

อุดมศึกษำ 5 0.84 4 

รวม 597 100  

   

  จากตารางพบว่าประเภทหน่วยงานจ าแนกตามประเภทการจัดการศึกษาที่แสดงความคิดเห็น
ในการพัฒนาการศึกษาหรือแก้ปัญหาด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 597 แห่ง ตามล าดับดังนี้               
1) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (N = 565 ร้อยละ 94.64)  2) อาชีวศึกษา (N = 15 ร้อยละ 2.51) 3) การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (N = 12 ร้อยละ 2.01)  และ 4) อุดมศึกษา (N = 5 ร้อยละ 0.84) 
ตามล าดับ 
  

ตำรำง 3 หน่วยงำนและสถำนศึกษำจ ำแนกตำมส่วนรำชกำรต้นสังกัด 

ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ ล ำดับ 

ส ำนักงำนปลดักระทรวงศึกษำธิกำร 56 9.38 2 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 474 79.39 1 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 14 2.34 4 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

12 2.01 5 

ส ำนักงำนปลดักระทรวงอุดมศึกษำ ฯ  5 0.84 6 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 31 5.19 3 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำต ิ 4 0.67 7 
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ 1 0.17 8 

รวม 597 100  

   

   

  จากตารางพบว่าประเภทหน่วยงานจ าแนกตามส่วนราชการต้นสังกัดที่แสดงความคิดเห็นในการ
พัฒนาการศึกษาหรือแก้ปัญหาด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 597 แห่ง มากที่สุดตามล าดับดังนี้  
1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (N = 474 ร้อยละ 79.39)  2) ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (N = 56 ร้อยละ 9. 38)  และ 3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (N = 30 ร้อยละ 5.19)  
ตามล าดับ โดยมีหน่วยงานที่แสดงความคิดเห็นน้อยที่สุดดังนี้ 1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (N = 1 ร้อยละ 0.17)  
2) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  (N = 4 ร้อยละ 0.67)  และ ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา ฯ           
(N = 5 ร้อยละ 0.84)  ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 2 ผลควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวม  
 

 ตำรำง 4 ผลควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวม 
 

ยุทธศำสตร ์ ประเดน็กำรพฒันำ จ ำนวนผู้แสดง
ควำมเห็น 

ร้อยละ  ล ำดับ 

3 การอ่าน-การเขียน การอ่านหนังสือแตก           
คิดวิเคราะห์ได้ 

122 20.44 1 

2 การศึกษาเพื่อการมีงานท า/ทักษะด้านอาชีพ 109 18.26 2 
3 การใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อการจัด

การศึกษา 
67 11.22 3 

6 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 46 7.71 4 
4 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 35 5.86 5 
5 การสืบสานศาสตร์พระราชา /พระบรมราโชบาย 

/พระราชด าริด้านการศึกษา 
35 5.86 6 

3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 5.03 7 
6 สมรรถนะบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล / เทคโนโลย ี 27 4.52 8 
1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั้นคงต่อสถาบันหลัก/

ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
26 4.36 9 

3 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
 (O-NET/N-NET/V-NET) 

17 2.85 10 

2 การเกษตรปลอดภัย/การท่องเที่ยวของจังหวัด
เพชรบูรณ ์

14 2.35 11 

4 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 13 2.18 12 
6 ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
13 2.18 13 

3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 12 2.01 14 
2 ส่งเสริมให้ผู้เรยีนเข้าศึกษาระดับอาชีวศึกษา

เพิ่มขึ้น 
7 1.17 15 

5 การจัดการสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานและ
สถานศึกษา 

6 1.01 16 

3 คุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์   
(ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 

5 0.84 17 

6 การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษาในจงัหวัด 

3 0.50 18 
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ยุทธศำสตร ์ ประเดน็กำรพฒันำ จ ำนวนผู้แสดง
ควำมเห็น 

ร้อยละ  ล ำดับ 

3 สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพ ของ
ผู้จบ ปวช.-ปวส. 

1 0.17 19 

 อื่นๆ (ด้านงบประมาณ / ด้านคุณธรรมจริยธรรม)  6 1.01 - 
 ไม่มี  3 0.50 - 

 รวม 597   
 

  จากตารางพบว่าความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาหรือแก้ปัญหาด้านการศึกษาของจังหวัด
เพชรบูรณ์ จากการส ารวจความคิดเห็น จ านวน 597 คน มีความต้องการในการพัฒนาหรือแก้ปัญหามากที่สุด
ได้แก่   1) การด าเนินงานด้านการอ่าน-การเขียนของนักเรียน  (N = 122 ร้อยละ 20.44)  2) การศึกษาเพื่อ
การมีงานท า/ทักษะด้านอาชีพ (N = 109 ร้อยละ 18.26)  3) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษา (N = 67 ร้อยละ 11.22)  4) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (N = 46 ร้อยละ 7.71) และ           
5) ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภท  (N = 35 ร้อยละ 5.86) โดยมีความคิดเห็นในการพัฒนา
หรือแก้ปัญหาน้อยที่สุดตามล าดับ ดังนี้ 1) สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพ ของผู้จบ ปวช.-ปวส.              
(N = 1 ร้อยละ 0.17)  2) การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด (N = 3 ร้อยละ 0.5)  
และ 3) คุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) (N = 5 ร้อยละ 
0.84)  นอกจากนี้ ยังมีความคิดเห็นเพิ่มเติม 3 ประเด็นที่ต้องการให้ด าเนินการ เช่น  1) การจัดการศึกษาใน
สถานการณ์โควิด 19 2) ด้านงบประมาณ 3) การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 
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บทที่  5 
สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 

   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ด าเนินสรุปผลจาการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จากหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่ก ากับดูแล สถานศึกษาทุกแห่งใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565) มีผล
การด าเนินงาน ดังนี้  
    

สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
1. ผลกำรด ำเนินงำน/สภำพควำมส ำเร็จ ตำมเป้ำหมำยของกำรติดตำม  
 1.1 เชิงปริมำณ  
  1.1 หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่ก ากับดูแล 

สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานผลการด าเนินงานครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100 
  1.2 จังหวัดเพชรบูรณ์มีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายงานต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ และส านักงานศึกษาธิการภาค ที่ก ากับดูแล 

  1.3 หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่ก ากับดูแล 
สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565) 

 

  2 เชิงคุณภำพ  
  2.1 หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่ก ากับดูแล 

สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการรับรู้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 
– 2565)  ในการขับเคลื่อนการศึกษาตามเป้าหมายของประเทศ 

  2.2 จังหวัดเพชรบูรณ์มีสามารถน าผลการด าเนินงาน เพื่อพิจาณาเป็นแนวทางการ
ขับเคลื่อนการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป  

  2.3 จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงาน ตามกิจกรรมของหน่วยงานที่
เป็นเจ้าภาพและเจ้าของกิจกรรม ให้สอดคล้องและเขื่อมโยงการท างานกับเป้าหมายของประเทศในระดับหนึ่ง 

 
2. ผลกำรด ำเนินงำน/สภำพควำมส ำเร็จ ตำมเป้ำหมำยของแผนพัฒนำกำรศึกษำ 

    แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565) ก าหนดเป้าหมายรวม
ของแผน จ านวน 5 เป้าหมาย ได้แก่ 1) หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีผลการด าเนินงานร้อยละ 
98.46 2) หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถของผู้เรียน
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ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด โดยมีผลการด าเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 76.86  3)  ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอ
ภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้นทั้งในระดับปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับ เพิ่มขึ้น                   
4) หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมน าศาสตร์พระราชาพระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา             
สู่การปฏิบัติ เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีผลการด าเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 89.51  
และ 5) หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษณะการบูรณาการตามบริบทของ
จังหวัด ทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  
 

   3. ผลกำรด ำเนินงำน/สภำพควำมส ำเร็จ ตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
    3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง มีเป้าหมาย หน่วยงานและสถานศึกษาใน
จังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้  
     3.1.1 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความมั่นคงรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย) 
     3.1.2 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ  (ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย) 
     3.1.3 ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา (ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย) 
 

    3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถในการ
ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด มีเป้าหมายให้หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริม
ขีดความสามารถของผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้  
     3.2.1 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย (บรรลุเป้าหมาย) 
     3.2.2 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด  (บรรลุเป้าหมาย) 
     3.2.3 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีงานท า (บรรลุเป้าหมาย)  
     3.2.4 สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา (ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย) 

 

   3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ได้แก่             
1) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพแห่งการเรียนรู้ตามช่วงวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถี
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 และ 2) ผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
คุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) ประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัด 
โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้   
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   3.3.1 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ อ่านออกเขียนได้ ระดับดีขึ้นไป              
(ไม่มีการประเมินในปีงบประมาณ 2564)  
   3.3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทุกระดับเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา            
(ไม่บรรลุเป้าหมาย) 
   3.3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน          
(O-NET)  มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (บรรลุเป้าหมายในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร)์ 
   3.3.4 ร้อยละของผู้จบการศึกษาอาชีวศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือ
วิชาชีพ  (ไม่บรรลุเป้าหมาย)  
   3.3.5 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน 
หรือเพ่ือเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้  (ไม่บรรลุเป้าหมาย) 
   3.3.6 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการพฒันาผู้เรียนใหม้ีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร และคณุลักษณะผู้เรยีนจังหวัดเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสยีสละ กล้าหาญ            
ชาญฉลาด) (ไม่บรรลุเป้าหมาย)  
   3.3.7 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดมีการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรผ่านช่องทางต่าง ๆ (ไม่บรรลุเป้าหมาย) 
   3.3.8 ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารให้แก่ผู้เรียน 

  (ไม่บรรลุเป้าหมาย) 
 

  3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา มีเป้าหมายให้ผู้เรียน
ได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา ประกอบด้วย 6 ตัวช้ีวัด โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้   
   3.4.1 ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยต่อประชากรอายุ 3 - 5 ปี เพิ่มขึ้น (บรรลุเป้าหมาย) 
   3.4.2 ร้อยละของผู้ เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับต่อประชากร อายุ 6 - 14 ปี                  
(ไม่บรรลุเป้าหมาย) 
   3.4.3 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษา ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ต่อประชากร อายุ            
15 - 17 ปี เพิ่มขึ้น  (ไม่บรรลุเป้าหมาย) 
   3.4.4 ร้อยละผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในจังหวัด ต่อประชากรวัยเรียนระดับอุดมศึกษา
เพิ่มขึ้น  (ไม่บรรลุเป้าหมาย) 
   3.4.5 ประชาชน อายุ 15 - 59 ปีได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น  (บรรลุเป้าหมาย) 
   3.4.6 ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ได้รับการช่วยเหลือ
เพิ่มขึ้น (ไม่บรรลุเป้าหมาย) 
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  3.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม              
มีเป้าหมายให้ หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด โดยมี
ผลการด าเนินงานดังนี้   
   3.5.1 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด น้อมน าศาสตร์
พระราชาพระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (ไม่บรรลุเป้าหมาย) 
   3.5.2 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมกิจกรรม 
สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  (ไม่บรรลุเป้าหมาย) 
   3.5.3 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อม (ไม่บรรลุเป้าหมาย) 

 

  3.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมใน
จังหวัดมีเป้าหมายให้ หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษะการบูรณาการตาม
บริบทของจังหวัด ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้   
   3.6.1 มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด (Big Data) (บรรลุเป้าหมาย) 
   3 .6 .2  มี ระบบข้ อมู ลสารสนเทศข้ า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา                       
(บรรลุเป้าหมาย) 
   3.6.3 สถานศึกษามีอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม            
(ไม่บรรลุเป้าหมาย) 
    3.6.4 หน่วยงานทางการศึกษามีเรื่องการร้องเรียนด้านการบริหารงานบริหารงานบุคคล
ลดลง  (บรรลุเป้าหมาย)    
   3.6.5 หน่วยงานทางการศึกษามีกระบวนการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการ
จัดการศึกษา (บรรลุเป้าหมาย) 
   3.6.6 หน่วยงานทางการศึกษามีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก                
(บรรลุเป้าหมาย) 
 

อภิปรำยผล 

 จากผลการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 พบว่าหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่ก ากับดูแล และ
สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ความร่วมมือกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครบทุก
แห่ง ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายในการติดตามผลการด าเนินงาน อันเนื่องมาจากกระบวนการที่ชัดเจน
บูรณาการทุกภาคส่วนโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ใช้สะดวกต่อการรายงานข้อมูล
ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่สร้างภาระให้แก่ผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการ
ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบคณะท างานประจ าหน่วยงาน ที่สามารถตรวจสอบผลการรายงานข้อมูล
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ที่เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่คณะท างาน หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่งด้วยการ
มอบเกียรติบัตรจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตอบแทนให้แก่ผู้ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานดังกล่าว  
 การด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษา            
จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 -2565)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการด าเนินงานที่บรรลุ
เป้าหมายในการด าเนินงาน ได้แก่  
 1) ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนอง
การพัฒนาจังหวัด มีเป้าหมายให้หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีด
ความสามารถของผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด  ได้แก่ 1) ร้อยละของ
หน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเกษตร
ปลอดภัย 2) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด และ 3) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด 
ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมการมีงานท า  อันเนื่องมาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ที่เน้นการเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และการส่งเสริม
อาชีพเพื่อการมีงานท า ประกอบกับนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นการพัฒนาทักษะ
ด้านการสร้างอาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษา จึงส่งผลให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ด าเนินการส่งเสริมการศึกษาด้านการเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยว และการจัดการศึกษาเพื่อการ
มีงานท า บรรลุค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2) ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรูร้้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา (บรรลุเป้าหมายในรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ) ซึ่งเป็นรายวิชาหลักที่
ส าคัญที่สอคดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ผลการประเมินเห็นได้ว่าสอคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  
 3) ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับ
โอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ร้อยละของผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยต่อประชากรอายุ 3 - 5 ปี เพิ่มขึ้น และ 2) ประชาชน อายุ 15 - 59 ปีได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น              
(บรรลุเป้าหมาย) อันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พ.ร.บ.การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.
2561  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 11 ก าหนดให้มีการ
ส่งเสริมและพัฒนาคนต้ังแต่ระดับปฐมวัย ให้ได้รับการดูแลและรับการศึกษา จนถึงการศึกษาภาคบังคับ รวมถึง
การศึกษาทุกช่วงชีวิต โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมกันดูแลและจัด
การศึกษา ที่ส่งผลให้ประชากรวัยเรียนระดับปฐมวัย ระดับปฐมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งใน
พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และพื้นที่ใกล้ เคียง เข้ามาศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ มากกว่าค่าเป้าหมายของ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ์ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่าน 
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 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด
มีเป้าหมายให้ หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษะการบูรณาการตามบริบท
ของจังหวัด บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด (Big 
Data)  2) มีระบบข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  3) หน่วยงานทางการศึกษามี
เรื่องการร้องเรียนด้านการบริหารงานบริหารงานบุคคลลดลง 4) หน่วยงานทางการศึกษามีกระบวนการที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการจัดการศึกษา 5) หน่วยงานทางการศึกษามีระบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก อันเนื่องมากจากแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่เน้นการบูรณาการทุกภาคส่วน
ราชการ นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ก าหนดให้มีการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อรวบรวมเป็น Big DATA การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมภิบาล การนโยบายการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กของระดับประเทศ และในระดับจังหวัดที่บูรณาการกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ ส่งผลให้
บรรลุค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ์ 
  
ปัญหำอุปสรรคจำกกำรด ำเนินงำน  

1. สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)  จึงไม่สามารถประชุม
คณะกรรมการตามรูปแบบปกติได้ และไม่เหมาะสมต่อการติดตามเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่  

2. ความเข้าใจของสถานศึกษาบางแห่งในการรายงานข้อมูลผลการด าเนินงาน ที่อาจไม่เข้าใจ
ตัวชี้วัดจึงอาจส่งผลให้รายงานข้อมูลว่าไม่มีการด าเนินการ ซึ่งบางตัวชี้วัด เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานและ
สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการตามภารกิจปกติ  

3. หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่ก ากับดูแล มีหลากหลายส่วน
ราชการ ที่มีขั้นตอนและวิธีการบริหารจัดการแตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้กระบวนการรายงานผลการด าเนินงานล้าช้า 
บางแห่งไม่เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องให้ครบถ้วน 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่ก ากับดูแล ควรมีการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดหรือที่
ก ากับดูแล ทราบและด าเนินการตามแนวทางทุกแห่ง ที่จะส่งผลต่อการรายงานผลเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานครบ
ทุกยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่มีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน (การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคง / พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ / การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ในบางประเด็น) 

2. หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่ก ากับดูแล ให้ความส าคัญต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้มาก
ที่สุด ซึ่งจะส่งผลต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยตรง 

3. ใช้กระบวนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับ
จังหวัด สังการ ก าชับ ให้หน่วยงานในจังหวัดที่จัดการศึกษา ด าเนินการตาม ขั้นตอนกระบวนการที่ก าหนด 
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ช่องทางการเข้าถึงเครื่องมือ 
ระบบติดตามผลการด าเนินงาน ฯ 
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